
Side 1Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Impress

Bjarne Jullum

OpenOffice.org
Presentasjon



Side 2 Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Impress

Tittel:
OpenOffice.org Impress

Ide
Bjarne Jullum

Tekst:
Bjarne Jullum

Illustrasjoner:
Bjarne Jullum

Layout:
Bjarne Jullum

Konsulentfirma Bjarne Jullum
Postboks 9107 Konnerud

3006 Drammen
Internett: www.jullum.no



Side 3Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Impress

Forord
Velkommen til OpenOffice.org Impress.
Impress er presentasjonsprogrammet i kontorpakken OpenOffice.org. I tillegg til
presentasjonprogram inneholder OpenOffice.org tekstbehandling, regneark,
tegneprogram, og databaseprogram.

OpenOffice.org er en fri gratis kontorpakke som distribueres under GNU lisensen
som gir deg full frihet til å bruke programmene og eventuelt distribuere disse
videre.

Officepakken kan lastes ned gratis fra Internett her:
http://www.no.openoffice.org (Linux og Windows)
http://www.neooffice.org (Macintosh OS X)

Boken er logisk bygget opp. Vi begynner med en oversikt over skjermbildet, og
deretter omtales flere og flere funksjoner.

Høyreklikk
Mange av valgene som beskrives her kan også velges ved å klikke på objektet med
høyre museknapp, såkalt høyreklikk. Du vil da få opp et lite vindu med en liste
over de valgene som er tilgjengelig. Dette er snarveier til valg som også kan velges
i menyer og verktøylinjer. Disse høyreklikkene vil ikke alltid bli nevnt i teksten.

Macintosh
Brukere av NeoOffice, som er Mac.utgaven av OpenOffice.org, kan også bruke
denne boken da menyer og knapper er de samme.

Programmet kan også andre ting vi ikke har med her, for eksempel automatisering
ved hjelp av makroer.
Dette forklares i boken OpenOffice.org Avansert.

Lykke til
Bjarne Jullum
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Om Bjarne Jullum
Bjarne Jullum driver et konsulentfirma som tilbyr kurs i bla. OpenOffice.org og
NeoOffice.
Kurs tilbys både til grupper / firmaer, og som en til en undervisning med kun
lærer og en elev. Kurs tilbys også som selvstudium med hjelp og oppfølging over
Internett.
Se Internett: http://www.jullum.no
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Frie programmer / Åpne standarder
Begrepet «fri programvare» henviser til programvare som kan bli brukt, kopiert,
studert, endret/tilpasset og distribuert. Slik programvare blir ofte gjort tilgjengelig
på Internett uten noen kostnad. Det er derimot viktig å legge merke til at dette ikke
betyr at man ikke har lov til å ta seg betalt for programvaren – på samme måte som
at «freeware» – gratis programvare – ikke nødvendigvis gir deg rettighetene til å se
på kildekoden, endre den eller redistribuere den.

Det meste av frie programmer gies ut under GNU lisensen, GNU General Public
License, som gir deg full frihet til å bruke og distribuere programmet videre.
GNU lisensen kan sees her: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Fri programvare er i følge Free Software Foundation (FSF) program som gir
brukeren følgende friheter:
1. Friheten til å kjøre programmet, uansett hensikt
2. Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse det til dine behov
3. Friheten til å redistribuere kopier så du kan hjelpe andre
4. Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine forbedringer til
offentlig eie, slik at alle kan få utbytte av det.
For punkt 2 og 4 kreves det at kildekoden er tilgjengelig.
Et program er fri programvare hvis brukerne kan dra nytte av alle disse frihetene.
Du skal kunne redistribuere kopier fritt, enten med eller uten modifikasjoner, enten
gratis eller ved å ta penger for distribusjonen, til hvem som helst og hvor som
helst. Å ha friheten til å gjøre dette betyr (bl.a) at du ikke må spørre om eller betale
for tillatelse.

Du bør også ha friheten til å lage modifikasjoner og bruke dem privat i ditt eget
arbeid eller hobby, uten å nevne at de eksisterer. Hvis du gir ut forandringene, skal
du ikke være nødt til å underrette noen som helst, på noen som helst måte.

Du kan ha betalt penger for kopier av GNU programvare, eller du kan ha fått tak i
kopier uten kostnad. Men uansett hvilken måte du fikk kopiene dine, har du alltid
friheten til å kopiere og modifisere programvaren.
Det er her snakk om frihet; frihet til å bruke programvare som en vil, og til å
modifisere den som man vil under visse forutsetninger slik at friheten blir bevart
også for andre.

Blant disse programmene er bla. de to kontorpakkene, OpenOffice.org og
NeoOffice

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
I Drammen ligger Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, som skal
arbeide for å få kommuner og arbeidsliv til å bruke frie programmer.
Disse har internettside: www.friprog.no



Side 6 Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Impress

Skjermbildet, en oversikt
Dette er skjermbildet i Impress. Øverst er menylinjen hvor det står Fil, Rediger osv.
Under denne menylinjen er det tre verktøylinjer, Standardlinjen, Presentasjon og
Linje og fyll. Disse tre linjene ligger fremme som standard dersom du ikke har
valgt noe annet. I tillegg er verktøylinjen Tegning fremme nederst på skjermen.
Midt på skjermen ligger det lysbildet vi arbeider med.
På venstre side er det et panel, Lysbilder. Dette panelet viser alle lysbildene i små
størrelser. Disse små lysbildene kan vi trykke på for å få dem opp midt på
skjermen.
På høyre side er panelet, Oppgaver. Dette panelet har flere paneler under seg,
Hovedsider, Oppsett, Tabellutforming, Tilpasset animasjon og Lysbildeovergang.

Ordene i menylinjen øverst, er menyer. Hver av disse menyene inneholder
kommandoer som hører sammen.
«Fil» inneholder valg for å lagre, skrive ut mm.
«Rediger» inneholder bla. valg for å endre, klippe ut og lime inn.
«Vis» inneholder bla. valg for hva som skal vises på skjermen.
«Sett inn» inneholder bla. valg får å sette inn bilder, grafikk ol.
«Format» inneholder bla. valg for formatering, avsnitt og nummerering.
«Verktøy» inneholder bla. stavekontroll, brevfletting, makroer mm.
«Lysbildefremvisning» inneholder valgene for å vise lysbildeforedraget.
«Vindu» Her kan du veksle mellom flere åpne dokumenter.
«Hjelp» Her åpner du det innebygde hjelpesenteret.

De små tegningene i verktøylinjene er knapper. Mange av knappene er snarveier til
de valgene som finnes i menylinjen, mens andre valg kun finnes her.
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Hjelpetekster
For å finne ut hva en knapp gjør, kan du plassere musepekeren oppå den uten å
trykke. Det vil da komme frem en liten gul lapp med et stikkord som forteller hva
denne knappen gjør.
Noen knapper har en liten svart trekant på høyre side. Det betyr at denne knappen
har flere valg som du kan se ved å trykke på denne svarte trekanten.
Helt til høyre i verktøylinjen er det en liten grå knapp med en svart trekant
nederst. Dersom du trykker på den, og velger «Synlige knapper» får du opp en
liste over alle verktøylinjens knapper. De knappene med svart hake ved siden av er
synlige i verktøylinjen, de knappene uten hake er skjult. Du har her mulighet til å
velge hvilke knapper du vil ha synlig i verktøylinjen.

Verktøylinjer
Standardlinjen inneholder bla. valg fra «Fil» og «Rediger», lagre, klipp ut , lim inn,
skriv ut og stavekontroll mm.
Linje og fyll inneholder valg for å lage linjer, piler og bakgrunnsfarger mm.
Disse to verktøylinjene kommer frem som standard, men det er ca. 20 verktøylinjer
i programmet. Flere av disse verktøylinjene kommer automatisk frem dersom du
gjør noe hvor disse verktøyene trengs. Dette gjelder for eksempel når du setter inn
bilder eller lager tabeller.
Du har også mulighet til selv å velge hvilke verktøylinjer du vil ha fremme på
skjermen.
For å velge hvilke
verktøylinjer du vil se,
gjør dette:
Velg «Vis >
Verktøylinjer», og du ser
en liste med
verktøylinjene. De
verktøylinjene med en
svart hake er synlige på
skjermen hele tiden. Sett
hake på de
verktøylinjene du vil se,
og fjern haken på de
verktøylinjene du ikke
vil se.
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Opprette et nytt dokument
Det er to måter å starte programmet på, avhengig om du allerede har
OpenOffice.org åpent eller ikke.
Dersom OpenOffice.org ikke er startet, velger du den fra Startmenyen i Windows.
Velg «Start > Vis alle programmer > OpenOffice.org > Impress»
Dersom programmet er startet, velger du nytt dokument i menyen oppe til venstre
på skjermen. Her kan du også velge andre typer dokumenter, f.eks. regneark.
Velg «Fil > Ny > Presentasjon», eller trykk på knappen helt til venstre i
verktøylinjen.

Lagre dokumentet
Når du skal lagre et dokument har du to valg, «Lagre» eller «Lagre som». Velger
du «Lagre som» åpnes et dialogvindu hvor du kan gi dokumentet et navn, og
velge hvor det skal lagres. Velger du «Lagre» vil dokumentet lagre seg over den
gamle versjonen som blir overskrevet.
Grunnen til at det er to
valg, er at du skal ha
mulighet til å lagre flere
utgaver av dokumentet
dersom du ønsker det.
Velg «Fil > Lagre» eller
«Fil > Lagre som»
Første gang du lagrer et
nytt dokument vil du
alltid få opp
dialogvinduet «Lagre
som» uansett hva du
velger. Dette er fordi
dokumentet ikke er
lagret fra før.

I dette dialogvinduet må
du gjøre tre valg.
1. Det øverste feltet viser hvor dokumentet vil bli lagret. Her vil det som regel stå
«Skrivebordet» eller den mappen du brukte sist. Dersom du ønsker å lagre her, går
du videre til punkt 2, ellers må du navigere frem til den mappa du ønsker å lagre i.
Det gjør du ved å trykke med musen i dette feltet, og velge mappe fra listen som
kommer opp. Du kan også velge å opprette en ny mappe inne i den mappen du
har åpnet.
2. Det neste feltet er dokumentnavn. Her skriver du et navn på dokumentet.
3. Det siste feltet er filtype. Dersom dette er et nytt dokument, vil programmet
velge «Open Document Format. som er standardformatet dersom noe annet ikke er
valg i innstillingspanelet. Dersom du ønsker å lagre i et annet format, velger du det
her.
4. Når du har valg dette trykker du «Lagre»
Neste gang du trykker «Lagre» blir dokumentet lagret på samme sted, og den
gamle utgaven av dokumentet blir overskrevet.
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Forskjellige dokumentformater
Du kan lagre dokumentet i forskjellige formater, her er en beskrivelse av de
viktigste.

Open Document Presentasjon, odp. ISO godkjent åpen standard som brukes av
bla. OpenOffice org. Det er dette formatet programmet bruker som standard.
Lagrer alle formateringer, animasjoner og overganger.

Portable Document Format, pdf. Åpnes i pdf-lesere, vises riktig på alle maskiner
selv om skrifttypene ikke er installert på maskinen. Kan stilles inn slik at
dokumentet kun er lesbart. Vises i fullskjerm-modus i pdf-leseren med Acrobat
sine innebygde overganger.

Hyper Text Markup Language, html. Tekstformat for internettsider. Inneholder
koder for visning i nettlesere. Her lager programmet en internettside med
navigasjonsknapper som du kan bla frem og tilbake i presentasjonen med.

Flash, swf. Medieformat for visning i nettlesere med flash plugIn.

I tillegg til disse kan du lagre i bla. Microsoft PowerPoint- og Sun Impress format.
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Åpne et lagret dokument
Det er to måter å åpne et dokument på inne fra programmet. «Nylig brukte
dokumenter» eller dialogvinduet «Åpne»
Velg «Fil > Nylig brukte dokumenter» dersom dokumentet er brukt nylig.
(OpenOffice.org husker
navnet på de siste) I
listen som kommer opp
velger du dokumentet
du vil åpne ved å trykke
på det.

Velg «Fil > Åpne» eller
trykk på åpneknappen i
verktøylinjen dersom
dokumentet ikke er
brukt nylig.
Du får opp
dialogvinduet «Åpne»
hvor du navigerer deg
frem til mappen og
dokumentet.

I dette vinduet har du to
valg
1. Dette dialogvinduet
vil sannsynligvis vise
innholdet i den mappen
du sist brukte. Mappens
navn står i feltet øverst,
og innholdet vises i
hovedvinduet. Dersom
dokumentet ditt vises
her, går du videre til
punkt 2, ellers må du
navigere deg frem til
den mappa hvor
dokumentet er lagret.
Det gjør du ved å trykke
i dette feltet, og velge
mappe fra listen som
kommer opp.
2. Når du ser dokumentet, dobbeltklikker du på det med musen. Du kan også
trykke en gang på dokumentet og deretter trykke på knappen «Åpne».

Dokumenter kan også åpnes fra skrivebordet, skjermen, ved å dobbeltklikke på
dem. Dobbeltklikker du på et OpenOffice.org dokument, vil OpenOffice.org starte
og åpne dokumentet.
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Lage ny presentasjon.
For å lage en ny presentasjon, gjør dette:
1. Start OpenOffice.org Impress. Presentasjonsveiviseren kommer frem.
2. Dersom programmet er startet, velg «Fil > Ny > Presentasjon» eller trykk
knappen til venstre på verktøylinjen. Presentasjonsveiviseren kommer frem.

Dette panelet er på flere sider, hvor du velger hva slags presentasjon du vil lage.
3. På første side, velg om du vil lage en tom presentasjon eller bruke en mal.
4. Trykk «Neste» Du kommer til neste side. Her kan du velge å bruke en av de
ferdige bakgrunnene som er lagret i programmet.
5. Trykk «Neste» På
denne siden velger du
overgang mellom
lysbildene. Her velger
du også om
presentasjonen skal
være manuell eller
automatisk (bildene
skifter av seg selv.)
6. Trykk «Lag» Du
kommer til
hovedsiden hvor du
kan lage innholdet i
lysbildene.
7. Du kan også velge
at
presentasjonsveiviseren
ikke skal starte, da vil
du komme direkte til hovedskjermbildet med et tomt lysbilde.
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Hovedskjermbildet.
Etter at du har brukt presentasjonsveiviseren, eller valgt at den ikke skal vises,
kommer du til hovedskjermbildet. Her kan du også velge alt det du kunne i
presentasjonsveivisesen.

Panelet Lysbilder.
Til venstre ligger panelet
Lysbilder. Denne viser
alle lysbildene i små
størrelser. Dersom
panelet ikke synes, gjør
dette:
1. Velg «Vis >
Lysbilderute» Panelet
legger seg på venstre
side av skjermen
2. Trykk på den lille
prikkede linjen på høyre
side av panelet for raskt
å skjule og vise panelet
3. Når du har laget flere
lysbilder, kan du trykke
på det bildet du vil
redigere på. (det åpner
seg midt på skjermen)

Panelet Oppgaver.
Til høyre ligger panelet «Oppgaver». Denne inneholder flere andre paneler som vi
trenger for å lage presentasjonen. Dersom panelet ikke synes, gjør dette:
1. Velg «Vis > Oppgaverute» Panelet legger seg på høyre side av skjermen.
2. Trykk på den lille prikkede linjen på venstre side av panelet for raskt å skjule og
vise panelet.
3. Velg «Hovedsider» for å bruke en av de ferdige bakgrunnene.
4. Velg «Oppsett» for å bruke en av de ferdige lysbildeoppsettene med tekstbokser
ol.
5. Velg «Tilpasset animasjon» for å lage animasjoner
6. Velg «Lysbildeovergang» for å velge overganger mellom lysbildene.

Arbeidsområder.
Over det store lysbildet midt på skjermen ligger det flere paneler:
1. Normal. Her vises det valgte lysbildet i stort, og vi kan redigere på det.
2. Disposisjon. Her vises alle lysbildene som små ikoner i en liste, med tekstene fra
lysbildene ved siden av.
3. Notater. Her får du opp et ark med lysbildet øverst og et tekstfelt nederst hvor
du kan skrive kommentarer eller stikkord.
4. Støtteark. Dette er ark med lysbildene i små størrelser som du kan skrive ut til
publikum.
5. Lysbildesortering. Alle lysbildene vises i små størrelser nedover skjermen. Du
kan dra lysbildene rundt for å endre på rekkefølgen.
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Sett inn lysbilde.
Når du vil lage et nytt lysbilde, må du først sette det inn. For å sette inn et nytt
lysbilde, gjør dette:

1. Velg «Sett inn > Lysbilde» eller trykk lysbildeknappen i verktøylinjen.
2. Det nye lysbildet setter seg inn i lysbildepanelet til venstre, etter det lysbildet
som er markert fra før. Alle lysbildene får stigende nummer, lysbilde 1, lysbilde 2
osv.
3. Plasser musepekeren på et av de ferdige lysbildeoppsettene i oppsettpanelet til
høyre, og trykk en gang. Oppsettet setter seg inn på lysbildet.
4. Fyll inn tekst i tekstboksene ol.

Endre lysbildeoppsett.
Du kan endre til et annet oppsett dersom du ønsker det. Innholdet i lysbildet
beholdes. For å endre oppsett,
gjør dette:
1. Plasser musepekeren i et av
de andre oppsettene, og trykk
en gang. Det nye oppsettet
plasserer seg på lysbildet.
2. Fyll inn eventuelt nytt
innhold.
3. Dersom du ikke ønsker å
bruke noen av de ferdige
oppsettene, velger du det
tomme oppsettet.

Lysbildeovergang.
Lysbildeovergang er måten
presentasjonen skifter fra et
lysbilde til det neste.
Programmet inneholder en
mengde forskjellige overganger. Du kan bruke forskjellig overgang på alle
lysbildene. For å velge overgang, gjør dette:
1. Marker det lysbildet
overgangen skal være til, ikke
fra, i lysbildepanelet. Du kan
også markere flere lysbilder,
som da vil få samme overgang.
2. Velg «Lysbildeovergang» i
oppgavepanelet.
3.Under «Bruk på valgte
lysbilder» velg type overgang.
4. Under «Endre
overgang»velg hastighet og
eventuelt lyd.
5. Under «Gå til neste lysbilde»
velger du når lysbildene skal
skifte. Her kan du også velge å
bruke samme overgang på alle
lysbildene.
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Bakgrunnslyd.
Bakgrunnslyd, for eksempel musikk, kan brukes på hele eller deler av
presentasjonen. Lyd kan også vare kun på et lysbilde eller ved overgang mellom to
lysbilder. For å bruke en lydfil, gjør dette:
1. Marker det lysbildet hvor lyden skal starte i lysbildepanelet.
2. Velg «Lysbildeovergang» i oppgavepanelet.
3. Under «Endre overgang» velg annen lyd i rulleteksten, lyd. Du får opp vinduet
«Åpne».
4. Finn frem til den lydfilen du vil bruke
5. Kryss av for «Spill i løkke til neste lyd» dersom lyden skal spilles om igjen.
Lyden vil da spilles til det kommer et nytt lysbilde med en ny lydfil.
(Mere om lyd senere i boken)

Lysbildesortering.
Etter at man har laget en lysbildeserie, vil det nesten alltid være behov for å endre
rekkefølge på lysbildene. All lysbildesortering gjøres i panelet «Lysbildesortering»

Endre rekkefølge.
For å endre rekkefølge,
gjør dette:
1. Trykk fanen
«Lysbildesortering»
oppe i skjermbildet. Du
får opp
sorteringsvinduet med
lysbildene i små
størrelser.
2. Plasser musepekeren
på det lysbildet du
ønsker å flytte.
3. Trykk ned
museknappen, og dra
bildet bortover. Det
kommer frem en sort
strek i mellom de
lysbildene du drar over.
4. Slipp museknappen når den svarte streken står der du vil ha lysbildet.

Slette lysbilde.
For å slette et lysbilde, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på det lysbildet du vil slette, og trykk museknappen
(lysbildet blir markert)
2. Velg «Rediger > Slett lysbilde»

Endre navn på lysbilde.
Lysbildene får stigende nummer når du oppretter dem. For å endre navn på
lysbilder, gjør dette:
1. Høyreklikk på lysbildet som skal få nytt navn. Du får opp en liste med valg.
2. Velg «Endre navn på lysbilde» Du får opp et vindu med samme navn.
3. Skriv nytt navn, og trykk «OK»
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Skjule lysbilde.
Dersom du viser samme presentasjon for flere grupper, kan det være nyttig å skjule
enkelte bilder du ikke vil vise til alle. For å skjule et lysbilde, gjør dette:
1. Velg sortering oppe i skjermbildet.
2. Plasser musepekeren på det lysbildet du vil skjule, og trykk musepekeren

3. Velg «Lysbildefremvisning > Skjul lysbilde» eller trykk skjulknappen i
verktøylinjen. Evt. høyreklikk og velg «Skjul lysbilde» fra listen. Lysbildet får en
liten firkant / markering rundt bildenummeret.

Vise lysbilde.
For igjen å vise skjulte lysbilder, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på det lysbildet du igjen vil vise, og trykk musepekeren.

2. Velg «Lysbildefremvisning > Vis lysbilde» eller trykk visknappen i verktøylinjen.
Evt. høyreklikk og velg «Vis lysbilde» fra listen.

Skjule og vise flere lysbilder.
Dersom du vil skjule / vise flere lysbilder, kan du markere alle først og deretter
velge å skjule eller vise.

Kopiere lysbilder.
For å lage en kopi av et lysbilde, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på det lysbildet du vil skjule, og trykk musepekeren

2. Velg «Rediger > Kopier» eller trykk kopi knappen i verktøylinjen.

Lime inn lysbilder.
Dersom ingen av lysbildene er markert, vil det nye lysbildet lime seg inn sist i
presentasjonen.
For å lime inn lysbildet sist, gjør dette:
1. Påse at ingen lysbilder er markert, eller marker det siste lysbildet.

2. Velg «Rediger > Lim inn» eller trykk på lim inn knappen i verktøylinjen.

For å lime inn et lysbilde inne i presentasjonen, gjør dette:
1.Marker det lysbildet som skal være foran det nye.

2. Velg «Rediger > Lim inn» eller trykk på lim inn knappen i verktøylinjen.
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Sette inn objekter i lysbildene.
Bilder og andre objekter settes inn i normalvisning med det aktuelle lysbildet midt
på skjermen. Før du setter inn et objekt bør du velge riktig oppsett i oppsettpanelet
til høyre. Dersom du velger tomt oppsett (uten tekstbokser ol.) vil objektet plassere
seg midt på lysbildet. Alt som settes inn på et lysbilde, bilder, tegninger, diagram,
regneark, tekstbokser mm, er objekter. Det at de er objekter betyr at de er løse
bokser som kan flyttes og endres på.

Endring av objekter.
Endre størrelse og form.
For å endre størrelse og
form på et objekt, gjør
dette:
1. Plasser musepekeren
på objektet, og trykk
museknappen. Objektet
får små firkanter på
kantene.
2. Plasser musepekeren
på en av de små
firkantene, trykk ned
museknappen, og dra
firkanten til ønsket sted.
Objektet endrer form og
størrelse.

Flytte objekter.
For å flytte et objekt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på objektet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.
2. Plasser musepekeren inni objektet. Musepekeren endrer form til et kryss med
fire piler.
3. Trykk ned museknappen, og dra objektet til ny plassering.

Kopiere objekter.
For å lage en kopi av et objekt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på objektet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Velg «Rediger > kopier» eller trykk kopi knappen i verktøylinjen.
3. Plasser musepekeren der du vil sette inn kopien, og trykk museknappen.

4. Velg «Rediger > Lim inn» eller trykk lim inn knappen i verktøylinjen.

Slette objekter.
For å slette et objekt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på objektet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.
2. Trykk rettetasten på tastaturet.
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Speilvende objekter.
Å speilvende et objekt kan være dekorativt dersom du vil ha samme tegning på
begge sider av et lysbilde. De kan peke mot hverandre.
For å speilvende et objekt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på objektet, og trykk høyre museknapp. Objektet får små
firkanter på kantene, og en liste med valg kommer opp.
2. Velg «Speil > Loddrett» eller «Speil > Vannrett» Objektet snur seg.

Rotere objekter
For å rotere på et objekt, for eksempel sette et bilde på skrå, gjør dette:
1.Plasser musepekeren på objektet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Trykk roter knappen i tegneverktøylinjen. Det kommer et roteringspunkt, akse,
mitt i objektet. Dette roteringspunktet, aksen, kan flyttes med musen.
3. Plasser musepekeren på en av de små firkantene i hjørnene. Musepekeren endrer
seg til en sirkel med en pil.
4. Trykk museknappen, og dra hjørnet til ønsket posisjon. Objektet roterer om
aksen.

Du kan også skrive inn grader og posisjon manuelt dersom du foretrekker det.
For å skrive verdier manuelt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren
på objektet, og trykk
museknappen. Objektet
får små firkanter på
kantene.
2. Velg «Format >
Posisjon og størrelse»
Du får opp panelet med
samme navn.
3. I panelet, velg
«Rotering»
4. Under
Roteringsvinkel, skriv
inn gradene, eller trykk
på de faste vinklene i
vinduet.
5. Trykk «OK» Objektet
snur seg det valgte
antall grader.



Side 18 Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Impress

Bilder
Sette inn bilde.
Dersom bildet er like stort eller større enn lysbildet, vil det fylle lysbildeflaten helt
ut.
For å sette inn et bilde i et tomt oppsett, gjør dette:
1. Velg «Sett inn > Bilde > Fra fil» Dialogvinduet Åpne kommer frem.
2. Naviger deg frem til bildet.
3. Marker bildet, og trykk «Åpne» Bildet setter seg inn i lysbildet.

For å sette inn et bilde i et ferdig oppsett med bildeplass, gjør dette:
1. Dobbeltklikk i bildeboksen i oppsettet. Dialogvinduet «Åpne» kommer frem.
2. Naviger deg frem til bildet.
3. Marker bildet, og trykk «Åpne» Bildet setter seg inn i bildeboksen i lysbildet.

Dersom du limer inn mange bilder, øker størrelsen på dokumentet, filen, og
programmet vil jobbe tregere. Spesielt vil åpne og lagre gå saktere. For å unngå
dette, er det mulig å ha bildene liggende løse ved siden av lysbildene. Lysbildene
inneholder da kun en kobling, link, til bildet. Når lysbildet vises på skjerm eller
skrives ut, sørger koblingen for at bildet kommer til syne på rett plass. For å
benytte deg av denne teknikken, trykker du på «Lenke» i dialogvinduet «Åpne».
Vær imidlertid oppmerksom på at hvis bildet eller dokumentet flyttes til en annen
mappe brytes koblingen, linken. Det er derfor fornuftig å opprette en egen mappe
hvor både presentasjonen og bildene legges sammen.

Endre størrelse på bilder.
Etter at bildet er satt inn, er det mulig å endre størrelse på det slik at det fyller mer
eller mindre av lysbildet. Vær imidlertid oppmerksom på at det kun er visningen
som endres, ikke størrelsen på bildefilen. Et lurt tips her er å lage kopier av de
bildene som skal være med i presentasjonen, og redusere størrelsen på disse slik at
de ikke er så mye større enn skjermen. Setter du inn bilder rett fra et kamera med
høy oppløsning, vil du oppleve at presentasjonen blir treg. Bildeskiftene tar lang
tid.
For å endre størrelse på et bilde etter at du har satt det inn i lysbildet, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i bildet, og trykk en gang. Det kommer små firkanter i
kanten av bildet.
2. Trykk ned skiftknappen på tastaturet (den som lager store bokstaver), og hold
den nede.
3. Plasser musepekeren på et av de små firkantene i kanten av bildet, og dra til
ønsket størrelse mens skiftknappen holdes nede. (skiftknappen gjør at bildet
beholder proporsjonene)
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Enkel bildebehandling.

Etter at du har satt inn et bilde, kan du utføre enkel bildebehandling på det. Når
bildet er markert vil verktøylinjen «Bilde» være fremme. Her kan du velge flere
verktøy, bla. filter som ser ut som tegninger, justere farger, endre til svart/hvitt, ta
utsnitt og gjøre bildet delvis gjennomsiktig.
For å bruke filter, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på bildet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Trykk på filterknappen i bildeverktøylinjen. Du får opp et panel med filtre.
3. Trykk på det filteret du vil bruke. Bildet endrer seg.

For å endre til svart/hvit, gjør dette:
1.Plasser musepekeren på bildet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Trykk på valgboksen i bildeverktøylinjen. Du kan velge mellom Standard
(farger), Gråtoner, Svart/hvit (kun helt svart og helt hvit) og Vannmerke (farger)
3. Trykk på ønsket valg. Bildet endrer seg.

For å endre farger, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på bildet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Trykk på fargeknappen i bildeverktøylinjen. Du får opp et panel hvor du kan
justere de ulike fargekanalene pluss lyst og mørkt.
3.Endre verdiene i den eller de ønskede kanalene.

For å gjøre bildet delvis gjennomsiktig, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på bildet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Endre verdiene i valgboksen «Gjennomsitighet» i bildeverktøylinjen. Bildet
endrer seg.
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For å ta et utsnitt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på bildet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Trykk på beskjærknappen i bildeverktøylinjen.  Du får opp panelet «Beskjær»
3. I panelet, kryss av for
«samme
størrelsesforhold»
dersom du ønsker at
utsnittet skal ta
tilsvarende mindre plass
i lysbildet. (ingen
forstørring utføres)
4. I panelet, kryss av for
«samme bildestørrelse»
dersom du vil at
utsnittet skal fylle et like
stort område som det
originale bildet.
5. I de andre
valgboksene, fyll ut
antall centimeter og
millimeter du vil
beskjære fra kanten.
Utsnittet vises med streker i det lille vinduet i panelet.

Skifte ut farger.
Dersom du har bilder med enkle flater, for eksempel logoer, er det mulig å bytte ut
farger.
For å bytte ut farger, gjør dette:
1. Plasser musepekeren
på bildet, og trykk
museknappen. Objektet
får små firkanter på
kantene.
2. Velg «verktøy >
Fargeplukker» Du får
opp et panel med
samme navn.
3. I panelet, trykk på
fargeplukkeren. Plasser
deretter musepekeren i
området som skal bytte
ut fargen, og trykk
museknappen igjen.
Fargen kopieres til
panelet.
4. I panelet, ved siden av
den kopierte fargen, velg ny farge. (her kan du også velge gjennomsiktig, da blir
området med den valgte fargen gjennomsiktig)
5. Trykk «Erstatt» Fargen byttes ut.
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Strektegninger
1. Sett inn tegning. Tegninger kan lages direkte i et lysbilde, eller via et av de
ferdige oppsettene med boks for objekt. Tegninger lages ved at vi setter sammen
figurer og streker som vi velger fra en meny, verktøylinjen «Tegning».

Tegneverktøylinjen består av en rekke knapper med figurer, streker, snakkebobler
mm. Ved siden av hver slik knapp er det en liten svart trekant. Ved å trykke på
denne lille trekanten vil du få opp en palett med varianter av den tegningen som
var på knappen.
For å lage en tegning rett i lysbildet, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i tegneverktøylinjen, og trykk en gang på den figuren du
vil tegne. Musepekeren endrer seg til et kryss.
2. Plasser musepekeren i lysbildet der du vil ha tegningen.
3. Trykk ned museknappen, og dra musepekeren på skrå. Slipp deretter
museknappen. Figuren opprettes.
4. Figuren vil være markert slik at du kan ta tak i de små firkantene i kanten for å
endre størrelse og form.

For å lage en tegning via et ferdig oppsett med boks til objekt, gjør dette:
1. Trykk på et av
oppsettene med boks for
objekt.
2. Dobbeltklikk på
knappen i objektboksen.
Du får opp panelet «Sett
inn OLE objekt»
3. Trykk på «Tegning»,
og deretter «OK» Et
tegneark setter seg inn i
objektfeltet i lysbildet.
4. Lag tegningen med
verktøy fra
tegneverktøylinjen.
5. Plasser musepekeren
utenfor tegnearket, og
trykk museknappen en
gang. Tegnearket
forsvinner, og kun tegningen står igjen i lysbildet.

For å velge tegneark uten å bruke objektboks, gjør dette:
1. Velg «Sett inn > Objekt > OLE objekt» Du får opp panelet «Sett inn OLE objekt»
2. Trykk på «Tegning», og deretter «OK» Et tegneark setter seg inn i lysbildet.
3. Lag tegningen med verktøy fra tegneverktøylinjen.
4. Plasser musepekeren utenfor tegnearket, og trykk museknappen en gang.
Tegnearket forsvinner, og kun tegningen står igjen i lysbildet.
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Formatering av strektegninger.
Etter at en tegning er opprettet, kan du endre utseende på den.
For å formatere en tegning, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på tegningen, og trykk museknappen. tegningen får små
firkanter på kantene.

2. I Verktøylinjen «Linje og fyll» velg tykkelse og farge på streken, farge på
innholdet, eventuelle fargeoverganger mm.

Forbindelseslinjer.
Forbindelseslinjer er en type intelligente streker du kan benytte i tegninger. Du
fester streken mellom to objekter. Dersom det ene objektet flyttes endrer streken
seg tilsvarende slik at den fortsatt går fra det ene objektet til det andre. La oss tenke
at vi skal vise et organisasjonskart. Det består som regel av små tekstbokser, styre,
daglig leder, avdelingsledere og så videre. Vi tenker at avdelingslederne står ved
siden av hverandre nederst i lysbildet, over dem står daglig leder, og øverst står
styret. Ved å trekke forbindelseslinjer fra styret til daglig leder, og fra daglig leder
til avdelingslederne, vil vi kunne flytte på de ulike boksene uten at alle strekene
mellom boksene blir brutt. Det forenkler arbeidet med lysbildet.

For å lage en forbindelseslinje, gjør dette:
1. Trykk på knappen «Forbindelseslinje» i tegneverktøylinjen
2. Plasser musepekeren i den ene boksen. Et festepunkt kommer til syne på hver
side av boksen.
3. Plasser musepekeren
på det festepunktet du
vil at streken skal gå ut i
fra, trykk deretter
museknappen og dra
musepekeren til den
andre boksen.
4. Plasser musepekeren
på det festepunktet du
vil at streken skal gå inn
i, og slipp
museknappen.
Forbindelseslinjen er
opprettet. Hvis du nå
flytter på den ene
boksen vil du se at linjen
endrer seg.
5. Det er også mulig å trekke forbindelseslinjer ut fra midten av en annen
forbindelseslinje.
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Tekst
Tekst i et lysbilde må være i en tekstboks. Denne tekstboksen blir et objekt som kan
flyttes og endres.

Tekstboks.
For å lage en tekstboks, gjør dette:

1. Trykk knappen «T» i tegneverktøylinjen.
2. Plasser musepekeren i lysbildet, trykk museknappen og dra musepekeren på
skrå.
3. Slipp museknappen. Tekstboksen opprettes med grå stripete markering rundt.
4. Skriv teksten i boksen. (dersom du ikke skriver noe, vil boksen forsvinne)
5. Trykk utenfor boksen, og den forsvinner. Kun teksten er synlig.

Endre teksten.
For å endre på tekst du har skrevet, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på
teksten, og dobbeltklikk med
museknappen. Tekstboksen med
den stripete markeringen kommer
til syne.
2. Endre eller skriv mer tekst i
boksen.
3. Trykk utenfor boksen, og den
forsvinner. Kun teksten er synlig.

Endre fasong på tekstboksen.
For å endre fasong på
tekstboksen, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på
teksten, og trykk en gang med
museknappen. Teksten blir
markert med en liten firkant i
hvert hjørne.
2. Ta tak i firkantene og endre fasong på tekstboksen.

Tekst i objekter.
Du kan også skrive tekst inne i et
objekt. For å skrive en tekst inne i
et objekt, gjør dette:
1. Høyreklikk i objektet. Objektet
blir markert, og det kommer opp
en liste med valg.
2. I listen, velg «Tekst» Du får opp
panelet med samme navn.
3. I panelet, kryss av for dine valg.
Teksten er forhåndsinnstilt til å stå
midtstillet.
4. Trykk «OK» Panelet forsvinner,
og du kommer tilbake til lysbildet
5. Skriv teksten. Teksten skrives
midt i figuren.
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Lister
En liste består av ord eller punkter under hverandre eventuelt med en prikk eller et
nummer foran. Det kan også være en liste med underpunkter hvor et eller flere av
punktene har andre
punkter under seg. Det
er to måter å lage lister
på. Enten ved å bruke et
av de ferdige oppsettene
med tekstboks, eller ved
å bruke
tekstbehandleren.

Lister med ferdig
oppsett.
For å lage en enkel liste i
et ferdig oppsett, gjør
dette:
1. Velg et oppsett med
tekstboks. Tekstboksen
er allerede ferdig
formatert med punkt
foran hver linje.
2. Trykk i tekstboksen, og skriv punktene på hver sin linje. Bruk linjeskift, «Enter»
For endring av formateringen, se sentralstyrt formatering senere i boken.

For å lage en liste med underpunkter i et ferdig oppsett, gjør dette:
1. Velg et oppsett med tekstboks. Tekstboksen er allerede ferdig formatert med
punkt foran hver linje.
2. Trykk i tekstboksen, og skriv punktene på hver sin linje. Bruk linjeskift, «Enter».
3. Endre rekkefølgen på punktene slik at underpunkter står rett under sine
hovedpunkter. (plasser musepekeren på det punktet du vil flytte, og trykk
piltastene opp eller ned i verktøylinjen)

4. Marker de punktene som skal være underpunkter, og trykk piltasten som peker
til høyre i verktøylinjen. De markerte punktene flyttes et innrykk til høyre.
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Lister med
tekstbehandleren.
Dersom du foretrekker
verktøylinjen «Punkter og
nummerering» fra
tekstbehandleren Writer,
gjør dette:
1. Velg et lysbildeoppsett
med kun overskrift, eller
velg et tomt lysbilde.
2. Velg «Sett inn > Objekt >
OLE-objekt» Du får opp
panelet «Sett inn OLE-
objekt»
3. Under Objekttype, velg
OpenOffice.org-tekst.
4. Trykk «OK» Du får opp
tekstbehandleren som et
objekt i lysbildet.
5. I tekstbehandlerfeltet,
skriv punktene i listen
under hverandre, adskilt
med linjeskift, Enter.
6. Marker deretter alle
punktene.
7. Velg «Format > Punkter
og nummerering» Du får da
opp panelet med samme
navn. I dette vinduet kan
du velge hva slags punkter
eller nummerering du vil
ha.
8. Trykk «OK» Panelet
forsvinner, og verktøylinjen
«Punkter og nummerering»
kommer frem. Dersom
verktøylinjen ikke vises,
velg «Vis > Verktøylinjer >
Punkter og nummerering»
9. Rediger listen ved å
trykke pilknappene med og
uten underpunkter.
10. Marker teksten, og velg
skrifttype, størrelse og
farge.
11. Trykk i lysbildet utenfor
tekstbehandleren når du er
ferdig. Tekstbehandleren
forsvinner, og kun listen
står igjen.
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Diagram
Diagram er en veldig fin måte å presentere tall og resultater på. Programmet
inneholder flere typer
diagrammer, blant
annet, søylediagram,
kakediagram, og flere
typer linjediagram. Det
er åtte diagramtyper i
programmet. Det er tre
måter å lage et diagram i
en presentasjon på. Den
første metoden er å lage
diagrammet direkte i
Impress. Den andre
metoden er å lage
diagrammet i regnearket
Calc, med en kobling til
lysbildet. Dersom du
endrer diagrammet i
regnearket, vil
diagrammet i lysbildet
bli oppdatert. Den tredje metoden er å lage diagrammet i regnearket Calc, og
deretter kopiere og lime det inn i lysbildet.

For å lage diagram direkte i lysbildet, gjør dette:
1. Velg et oppsett med felt for diagram.
2. Dobbeltklikk på knappen i diagramfeltet. Et ferdig diagram kommer til syne
(dataene som dette diagrammet bygger på er bare for demo, disse må du bytte ut
med dine egne data

3. Trykk på knappen «Diagramdata» i diagramverktøylinjen som nå er kommet
opp. Du får opp et lite regneark med dataene til diagrammet. Dette regnearket kan
du endre på, og legge
inn dine egne data.
4. Trykk på knappen
«Tildel» i det lille
regearket. Diagrammet
oppdateres.
5. Trykk en gang med
musen utenfor
diagrammet når du er
ferdig. Du kommer
tilbake til
hovedskjermbildet.

Det er også mulig å sette
inn et diagram i et tomt
lysbilde, ved å velge
«Sett inn > Diagram»
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Endre diagram.
Dersom du ønsker å endre på et diagram du har laget, må diagrammet markeres
på riktig måte. Enten med et klikk (blå firkanter), eller dobbeltklikk (små svarte
firkanter)

Endre diagramtype. for å endre diagramtype, gjør dette:
1. Dobbeltklikk i diagrammet. Diagrammet blir markert med små svarte firkanter i
kanten, slik som da det ble opprettet.

2. Trykk på knappen «Diagramtype» i diagramverktøylinjen. Panelet med samme
navn kommer opp.
3.Trykk på den
diagramtypen du vil
bruke
4. Trykk «OK»
Diagrammet byttes ut.

Redigere diagrammet.
For å redigere på
diagrammet, gjør dette:
1. Dobbeltklikk i
diagrammet.
Diagrammet blir
markert med små svarte
firkanter i kanten, slik
som da det ble opprettet.
Verktøylinjen for dia-
gram kommer opp.
2. I verktøylinjen velg det du vil gjøre. For mer informasjon om hvordan man
endrer diagram, vises det til boken OpenOffice.org Calc.

Tabeller
Tabeller er nyttige
dersom du vil vise
ukeplaner, kalendere, og
andre typer oversikter. I
Impress bruker vi et
regneark for å lage
tabeller.
For å lage en tabell, gjør
dette:
1. Velg et oppsett med
regneark.
2. Dobbeltklikk på
knappen i boksen for
regneark. Et lite
regneark åpner seg.
3. Fyll ut innholdet i
regnearket. For mer info om bruk av regneark, vises det til boken OpenOffice.org
Calc.
4. Trykk en gang med museknappen utenfor regnearket. Regnearket forsvinner, og
kun innholdet står igjen som en tabell.
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Du kan også sette inn et regneark i et tomt lysbildeoppsett, ved å velge «Sett inn >
Regneark»

For å lage tabell i OpenOffice.org 3.x, kan du også gjøre dette:
1. Velg et lysbildeoppsett med kun overskrift, eller et tomt lysbilde.
2. Velg «Sett inn >
Tabell» eller
«Tabellutforming» i
oppgaver panelet. Du
får opp et panel med
ulike stiler for tabeller
og valg.
3. Under «Stiler», velg
utseende på tabellen. Du
får opp en valgboks
«Sett inn tabell»
4. Velg antall rader og
kolonner.
5. Trykk «OK». Tabellen
settes inn i lysbildet, og
du får opp verktøylinjen
«Tabell» hvor du kan
gjøre endringer i
tabellen.
Du kan nå også krysse av under «Vis» i oppgaverpanelet til høyre.
6. Trykk i lysbildet utenfor tabellen når du er ferdig.

Redigere en tabell.
Dersom du ønsker å endre på en tabell som er laget med et regneark, må det
markeres på riktig måte.
Enten med et klikk (blå
firkanter), eller
dobbeltklikk (små svarte
firkanter)

For å redigere i en slik
tabell, gjør dette:
1. Dobbeltklikk i
tabellen. Regnearket
åpner seg med små
svarte firkanter i kanten,
slik som da det ble
opprettet.
2. I regnearket, gjør dine
endringer. Du kan gjøre
alt et vanlig regneark
kan. For mer info om
regneark, se boken OpenOffice.org Calc
3. Trykk en gang med museknappen utenfor regnearket når du er ferdig.
Regnearket forsvinner, og kun innholdet står igjen som en tabell.
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Video
Video kan også legges inn i et lysbilde. Filmen vil da bli vist i et vindu i lysbildet,
og den starter straks lysbildet er åpnet.
For å legge inn en film, gjør dette:
1. Velg «Sett inn > Video og Lyd» Dialogvinduet «Åpne» kommer frem.
2. Naviger deg frem til filmen, og trykk en gang med museknappen. Filmen blir
markert.
3. Trykk «Åpne» Filmen legges inn i lysbildet
4. Du kan også dobbeltklikke på filmen i åpnevinduet, og den legger seg inn.

Lyd
Lyd kan settes inn både som lyd på et enkelt lysbilde, og som bakgrunnslyd på
flere lysbilder.
For å sette inn lyd kun på et lysbilde, gjør dette:
1. Velg «Sett inn > Video og Lyd» Dialogvinduet «Åpne» kommer frem.
2. Naviger deg frem til lydfilen, og trykk en gang med museknappen. Lydfilen blir
markert.
3. Trykk «Åpne» Lyden legges inn i lysbildet
4. Du kan også dobbeltklikke på lydfilen i åpnevinduet, og den legger seg inn.

For å legge inn lyd som bakgrunn til flere lysbilder, gjør dette:
1. Velg det lysbildet hvor lyden skal begynne.
2. I panelet «Oppgaver» velg «Lysbildeovergang»
3. Under «Endre
overgang > Lyd» velg
Annen lyd.
Dialogvinduet «Åpne»
kommer frem.
4. Naviger deg frem til
lydfilen, og trykk en
gang med
museknappen. Lydfilen
blir markert.
5. Trykk «Åpne»
Lydsporet vil nå starte
ved dette lysbildet, og
fortsette til det er ferdig
selv om du skifter
lysbilder.
6. I panelet «Oppgaver»
kryss av for «Spill i
løkke til neste lyd» dersom lydsporet skal gjenta seg.
7. Dersom du legger inn ny lyd på et senere lysbilde vil den første lyden stoppe
der, og den nye lyden overtar.
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Redigere flere objekter samtidig
Dersom du har flere objekter i et lysbilde, for eksempel et bilde og et diagram, kan
du utføre samme endring på begge samtidig.

Markere flere objekter samtidig.
For å markere flere objekter, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i et hjørne utenfor det ene objektet
2. Trykk ned museknappen og dra musepekeren på skrå over de objektene du vil
markere.
3. Slipp museknappen. Objektene blir markert med små firkanter i kanter og
hjørner.
4. Dette markerte området kan du flytte og ende størrelse på som om det var et
objekt.

Justere innbyrdes plassering.
Du kan også justere de
markerte objektene
innbyrdes. For å justere
objekter i forhold til
hverandre, gjør dette:
1. Marker alle objektene
som ovenfor
2. Plasser musepekeren
inne i markeringen slik
at den blir et kryss.
3. Trykk høyre
museknapp. Du får opp
en meny.
4. I menyen velg
«Justering», du får opp
enda en meny.
5. I denne undermenyen
velg plassering, oppe,
nede, midtstillet osv.

Gruppere objekter.
To eller flere objekter kan settes sammen til en gruppe. Da fungerer de som et
objekt, selv om du klikker utenfor markeringen. Gruppen kan senere løses opp
igjen dersom du ønsker det.

Sette sammen gruppe.
For å lage en gruppe, gjør dette:
1. Marker de objektene som skal være med, som ovenfor.
2. Plasser musepekeren inne i markeringen slik at den blir et kryss.
3. Trykk høyre museknapp. Du får opp en meny.
4. I menyen velg «Grupper». De markerte objektene blir som et objekt.
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Rediger gruppe.
Det er også mulig å redigere på et av objektene i en gruppe uten å løse opp
gruppen. For å redigere i en gruppe, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på et av objektene i gruppen, og trykk høyre museknapp.
Du får opp en meny.
2. I menyen velg «Gå inn i gruppe»
3. Plasser musepekeren i det objektet du vil redigere på, og gjør dine endringer.
4. Plasser musepekeren utenfor gruppen, og dobbeltklikk. gruppen låser seg igjen.

Løse opp gruppe.
For å løse opp en gruppe, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på et av objektene i gruppen, og trykk høyre museknapp.
Du får opp en meny.
2. I menyen velg «Løs opp gruppe».

Endre rekkefølge, over / under.
Dersom objekter ligger delvis oppå hverandre, kan du endre rekkefølgen. Det vil si
hvilket objekt som skal ligge øverst osv.
For å endre rekkefølgen, gjør dette:
1. Høyreklikk på det objektet du vil flytte. Du får opp en meny.
2. I menyen velg «Still opp > Flytt fremover» eller «Still opp > Flytt bakover»

Fordele objekter jevnt.
Det er viktig at objekter som står ved siden av hverandre er pent plassert.
Dersom du har tre eller flere objekter ved siden av hverandre, gjør dette:
1. Plasser de to ytterste
objektene der du vil ha
dem.
2. Marker alle objektene
ved å dra musen over,
som forklart tidligere.
3. Plasser musepekeren
på et av objektene, og
trykk høyre museknapp.
Du får opp en meny.
4. I menyen velg
«Fordeling» Du får opp
et panel med samme
navn.
5. I panelet krysser du
av for vertikal og
horisontal justering. De
midterste objektene
plasserer seg i forhold til de to ytterste, som blir stående der de er.
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Animasjoner
Bevegelse kan lages på to måter. Enten ved at en rekke bilder med litt forskjell
vises i rask rekkefølge, eller ved at et objekt beveger seg over lysbildet. Det siste
kan for eksempel være en pil som kommer inn fra siden og peker på et viktig
punkt i lysbildet. I tillegg til dette kan du lage tekst animasjon hvor tekstpunkter
kommer inn i lysbildet en og en etter hvert som du trykker.

Animert objekt.
Dette kan for eksempel være et sykkelhjul som snurrer.
For å lage en slik animasjon gjør dette:
1. Lag ca. 8 – 10 bilder av sykkelhjulet med litt rotering for hvert bilde. Dette gjøres
i et annet program, og omtales ikke her)
2. Åpne et nytt lysbilde i
OpenOffice.org Impress.
3. Velg «Sett inn > Bilde
> Fra fil» og sett inn alle
bildene oppå hverandre
i lysbildet.
4. Velg «Fil > Velg alt»
5. Velg «Sett inn >
Animert bilde» Du får
opp et panel
«Animasjon»
6. I panelet velg «Bruk
objektene hver for seg»
og «Bildeobjekt»
7. I valgboksen ved
siden av bildenummer,
velger du antall
sekunder bildet skal
vises. Gjenta dette for hvert bilde.
8. Trykk «Lag» Animasjonen lages. Lukk deretter panelet. Animasjonen vil gå hele
tiden lysbildet vises.

Tilpasset animasjon
Dette er for eksempel et objekt som beveger seg i lysbildet.
For å lage en tilpasset
animasjon, gjør dette:
1. Marker objektet som
skal bevege seg
2. Velg
«Lysbildefremvisning >
Tilpasset animasjon»
eller høyreklikk og velg
det fra listen som
kommer opp.
3. I panelet «Tilpasset
animasjon» til høyre,
under «Endre effekt»,
velg «Legg til» Du for
opp et nytt panel med
fire sider. Dette panelet
inneholder en liste over
ferdige animasjoner som
du kan bruke, og de er inndelt i grupper.
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4. I dette panelet, velg den animasjonen du vil bruke, og trykk «OK» Du kommer
tilbake til panelet «Tilpasset animasjon»
5. Under «Effekt > Start» velger du «Ved klikk» Animasjonen vil starte når du
trykker. Du vil også få et valg nedenfor avhengig av hvilken animasjon du har
valgt (retning, farge, mm)
6. Du kan velge flere animasjoner som vil bli vist etter hverandre. For eksempel at
et objekt kommer inn fra siden, for deretter å endre farge, og deretter gå i
oppløsning. Dette er tre animasjoner. For å lage dette må du gjenta punktene
ovenfor for hver av de etterfølgende animasjonene, med et unntak. Under «Effekt
> Start» velger du «Etter forrige» Den neste animasjonen vil da starte automatisk
etter den forrige.

Endre en tilpasset animasjon.
Nederst i panelet «Tilpasset animasjon» vises animasjonene i et lite vindu. For å
endre på en av dem, gjør dette:
1. I dette vinduet, marker den animasjonen du vil endre.
2. Oppe i panelet, under «Endre Effekt», trykk «Endre» Du får opp panelet med fire
sider, hvor du kan velge en annen animasjon.
3. Utfør de endringer du ønsker og trykk «OK»

Fjerne en tilpasset animasjon.
For å fjerne en animasjon, gjør dette:
1. I vinduet nede i panelet, marker den animasjonen du vil slette.
2. Oppe i panelet, under «Endre Effekt», trykk «Fjern»

Bestemme rekkefølgen.
Når du har flere animasjoner i et lysbilde, kan du endre rekkefølge på dem.
Nederst i panelet «Tilpasset animasjon» vises animasjonene i et lite vindu.
Animasjonene utføres i den rekkefølgen de står i dette vinduet, ovenfra og
nedover.
For å endre rekkefølgen, gjør dette:
1. I det lille vinduet, marker den animasjonen du vil flytte.
2. Under vinduet, trykk på knappen med pil oppover eller knappen med pil
nedover. Den markerte animasjonen flytter seg et nivå for hvert trykk.



Side 34 Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Impress

Punktanimasjon.
Dette er tekst som kommer inn i lysbildet punktvis.
For å lage punktanimasjon, gjør dette:
1. Lag en tekstboks i lysbildet, og skriv tekstlinjene / punktene adskilt med
linjeskift, Enter.
2. Marker hele tekstboksen
3. Velg «Lysbildefremvisning > Tilpasset animasjon» eller høyreklikk og velg det
fra listen som kommer opp. Du får opp panelet med samme navn.
4. I panelet «Tilpasset
animasjon», velg en
animasjon. For eksempel
at teksten skal fly inn fra
venstre.
5. Trykk deretter på
knappen for effektvalg.
Du får opp et panel med
samme navn.
6. I dette panelet, veg
«Tekstanimasjon»
7. I valgboksen
Gruppetekst, velg «Ved
avsnitt på første nivå»
Punktene kommer inn
enkeltvis ved hvert nytt
trykk. Dersom disse har
underpunkter vil de
komme ut samtidig. Dersom du vil at også underpunkter skal komme ut ved
trykk, velg «Ved avsnitt på andre nivå»
8. Trykk «OK»

Bevegelse langs linje.
Det er også mulig å la et objekt bevege seg langs en strek. For eksempel et fly som
flyr over et kart. For å lage en slik bevegelse, gjør dette:
1. Marker objektet som skal bevege seg langs streken
2. Velg «Lysbildefremvisning > Tilpasset animasjon» eller høyreklikk og velg det
fra listen som kommer opp. Du får opp panelet med samme navn.
3. I panelet, trykk «Legg til» Du får opp listen med animasjoner.
4. I listen, velg «Bevegelser» Du får opp listen med bevegelser.
5. Velg kurve, mangekant eller frihåndslinje.
6. Velg hastighet, for eksempel meget langsom.
7. Trykk «OK» Musepekeren blir til et lite kryss.
8. Plasser musepekeren i lysbildet, trykk museknappen og dra opp streken
igjennom lysbildet.
9. Dobbeltklikk når du er ferdig. (bortsett fra når du bruker frihåndslinje) Streken
blir grå. (den synes ikke i lysbildefremvisningen)
10. Dersom du i stedet velger en av figurene, vil objektet bevege rundt kanten av
denne.
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Hyperlenker / koblinger
I noen tilfeller vil det være aktuelt å vise data som er lagret utenfor presentasjonen.
Dette kan for eksempel være en film som er lagret i et format som ikke støttes av
selve presentasjonsprogrammet. I slike tilfeller lager vi en link / kobling i lysbildet,
som peker til filmen. En egen filmavspiller vil starte og vise filmen foran lysbildet.
Det er også mulig å lage koblinger til internettsider. Dette forutsetter at du har
internetttilgang under presentasjonen. Nettleseren vil starte, og vise internettsiden
det pekes til.

Link / kobling til internettside.
For å lage kobling til en internettside, gjør dette:
1. Lag lysbildet hvor
linken skal være
2. Marker ordet /
teksten som skal være
link
3. Velg «Sett inn >
Hyperlenke» Du får opp
et panel med samme
navn
4. I panelet, trykk på
knappen «Internett»
5. Under Type
hyperlenke, trykk på
«Vev», og skriv inn
internettadressen i
adressefeltet. PS! Det
anbefales å kopiere
adressen fra
adressefeltet i nettleseren. Da unngår du skrivefeil.
6. Under Flere innstillinger, velg tekst i valgboksen «Skjema». I tekstfeltet under
skriver du ordet / teksten som skal være link.
7. Trykk «Bruk», og deretter «Lukk». Den markerte teksten i lysbildet blir til en
link.
8. Under fremvisningen av dette lysbildet, trykker du på linken når du vil vise
internettsiden. Nettleseren starter, og åpner internettsiden.
9. Lukk nettleseren for å komme tilbake til lysbildet.
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Link / kobling fra tekst til film.
For å lage kobling til en film, gjør dette:
1. Lag lysbildet hvor linken skal være
2. Marker ordet / teksten som skal være link
3. Velg «Sett inn > Hyperlenke» Du får opp et panel med samme navn
4. I panelet, trykk knappen «Dokument»
5. Under Dokument, trykk på knappen ved siden av adressefeltet «Sti». Du får opp
det vanlige åpnevinduet.
6. Naviger deg frem til filmen, marker den, og trykk «Åpne». Adressen kommer til
syne i feltet «Sti»
7. Under Flere innstillinger, velg tekst i valgboksen «Skjema». I tekstfeltet under
skriver du ordet / teksten som skal være link.
8. Trykk «Bruk», og deretter «Lukk». Den markerte teksten i lysbildet blir til en
link.
9. Under fremvisningen
av dette lysbildet,
trykker du på linken når
du vil vise filmen.
Filmprogrammet starter,
og viser filmen.
10. Lukk
filmprogrammet for å
komme tilbake til
lysbildet.

Kobling til
tekstdokumenter.
Samme fremgangsmåte
brukes også for å koble
til andre dokumenter,
for eksempel PDF.
Dokumentene vil åpnes i
sine respektive program. Etter at du har valgt dokumentet, har du også mulighet
til å koble videre til en overskrift eller et objekt inne i dokumentet. Dette gjøres
under Mål i dokumentet, i samme panel.
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Lysbildebakgrunn
Bakgrunn til lysbildene velges enten i panelet Hovedsider i oppgavepanelet, eller i
panelet, Sideoppsett. I Sideoppsett kan du velge både farger, fargeoverganger og
bilder. Du har også mulighet, via panelet «Område», til å lage dine egne
fargeoverganger, eller legge inn egne bilder.

Sideoppsett.
Her velger du bakgrunn til presentasjonen. For å bruke panelet, gjør dette:
1. Velg «Format > Side»
Du får opp panelet
«Sideoppsett»
2. Velg «Bakgrunn» oppe
i panelet.
3. I valgboksen under
«Fyll» velg type
bakgrunn.
4. Velg det du vil ha som
bakgrunn, farge,
fargeovergang eller
bilde. De bildene som
ligger her er veldig små,
og kan vises side om
side som et mønster
over hele lysbildet.
5. Trykk «OK»

Område.
Her kan du lage egne bakgrunner. For å åpne dette panelet, gjør dette:

1. Velg «Format > Område» eller trykk på knappen «Område» i verktøylinjen
«Linje og fyll»
2. Velg «Fargeovergang» dersom du vil lage en ny fargeovergang. Trykk på en av
fargeovergangene, og endre denne. Trykk deretter «Legg til»
3. Velg «Bilder» dersom du vil legge til et bilde i listen. Trykk «Importer». Naviger
deg frem til bildet, og trykk «Åpne» Det nye bildet legger seg i listen. De bildene
som ligger her er veldig små, og kan vises side ved side som et mønster over hele
skjermen.

Bilde som bakgrunn.
Dersom du vil bruke et stort bilde som bakgrunn på alle lysbildene, gjør dette:
1. Velg «Vis > Bakgrunn > Hovedutforming for lysbilder» Du får opp et
bakgrunnslysbilde med tekstformatering.
2. Velg «Sett inn > Bilde > Fra fil» Bildet legger seg over hele bakgrunnlysbildet, og
vil bli brukt på alle lysbildene i denne presentasjonen.
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Sentralstyrt formatering
I en presentasjon er det viktig at overskrifter, punkter, underpunkter, tekst osv. har
lik skrifttype og formatering i alle lysbildene. For å sikre dette, og samtidig hindre
at du må endre formatering på et og et lysbilde, bruker vi sentralstyrt formatering.
Sentralstyrt formatering fungerer ved at all tekst er koblet til en mal som
inneholder informasjon om hvilken skrift, stil og størrelse osv. som skal brukes.
Endring av skrift og annen formatering gjøres i denne malen, og ikke i selve
lysbildene. Når vi endrer i malen, vil denne endringen automatisk skje i alle
lysbildene. Det er to slike maler eller paneler, Hovedutforming og Stilbehandler.
Disse har litt ulik funksjon.

Hovedutforming.
Hovedutforming er en slags mal / lysbilde som inneholder alt som det kan være
aktuelt å bruke, topptekst, bunntekst, overskrifter, punkter, sidenummer, osv. Her
velger du også stiler, tabulatorinnrykk og annen formatering. Det er også i denne
malen at du setter inn logo og annet som skal være med på alle lysbildene. De
ferdige oppsettene i oppgavepanelet, er koblet mot denne hovedutformingsmalen.

For å bruke hovedutformingen, gjør dette:
1. Velg «Vis > Bakgrunn > Hovedutforming for lysbilder» Du får opp denne malen
/ lysbildet, Hovedutformingsvisning. Dette lysbildet inneholder et standard
oppsett som du kan endre på. Dette lysbildet ser litt overlesset ut, men husk at
dette kun er en registrering av hvilke formateringer som skal brukes på de ulike
tekstene. Du kommer kun til å bruke noe av dette på hvert lysbilde.
2. Dobbeltklikk på den
teksten du vil endre, og
gjør dine endringer.
3. Dersom du vil ha en
logo på bakgrunnen,
limer du den inn her
som et bilde.
4. Velg «Vis > Topptekst
og bunntekst» for å sette
inn dato, klokkeslett og
bunntekst på alle
lysbildene.
5. Du kan lage flere slike
maler til ulikt bruk.
6. Trykk på knappen
«Ny hovedutforming»
En kopi av originalen
opprettes.
7. Marker kopien, og trykk på knappen «Gi nytt navn til hovedutformingen»
8. Trykk knappen «Lukk Hovedutformingsvisning» når du er ferdig. Den valgte
hovedutformingen vil gjelde for hele denne presentasjonen, dersom du lager
lysbildene med de ferdige oppsettene i oppgavepanelet.
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Stilbehandler
Dersom du ikke bruker de ferdige oppsettene, men velger å lage lysbildet i et tomt
oppsett, vil formateringene i hovedutforming ikke virke. I dette tilfellet må du selv
koble dine overskrifter og undertekster til en mal. Dette gjøres i stilbehandleren.
Stilbehandleren er et panel som inneholder en liste med ulike tekstformateringer.
For å bruke stilbehandleren, gjør dette:
1. Velg «Format >
Stilbehandler» Du får opp
panelet med samme navn.
2. Marker teksten du vil
formatere i lysbildet. En
liste med formateringer
kommer til syne i
stilbehandleren.
3. Plasser musepekeren i
stilbehandlerpanelet, og
dobbelklikk på den stilen
du vil koble denne teksten
til. (for eksempel
«Overskrift») Den markerte
teksten får nå den
skrifttypen og størrelsen
som er valgt for
«Overskrift». For mere
informasjon om stilbehandleren, se boken om OpenOffice.org Writer.

Lagre som mal.
Hver presentasjon har et eget bakgrunnbilde / mal, som nevnt under
Hovedutforming. Dette bakgrunnbildet / malen inneholder bakgrunnen /
fargeovergangen, eventuelt en logo, bunntekst, pluss formateringene (skrifttyper,
størrelser plassering osv.) Når du har laget et slikt bakgrunnbilde, kan du lagre den
som en mal. Når du har lagret den som mal, kan du velge å bruke den når du skal
lage ny presentasjon. All informasjon om bakgrunn og tekstformateringer vil være
på plass.
For å lagre bakgrunnbildet som mal, gjør dette:
1. Velg «Fil > Maler >
Lagre» Du får opp en
dialogboks «Maler»
2. Skriv et navn på malen i
tekstfeltet.
3. I vinduet nedenfor, velg
mappen «Mine maler»
4. Trykk «OK» Malen vil nå
være synlig i veiviseren for
ny presentasjon.
5. Det er også mulig å velge
«Fil > Lagre som» og velge
presentasjonsmal, men da
vil malen ikke være synlig i
veiviseren. Dette er mest
aktuelt dersom du vil lagre
en halvferdig presentasjon
som mal et annet sted på
maskinen.
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Eksportere og importere maler.
I dialogboksen «Maler» er det også mulig å eksportere og importere maler. Dette er
nyttig dersom du vil ha
samme maler på flere
maskiner.
For å eksportere og
importere maler, gjør
dette:
1. Velg «Fil > Maler >
Ordne» Du får opp en
dialogboks
«Malbehandling»
2. I dialogboksen, velg
«Handlinger»
3. I menyen som
kommer opp, velg
eksporter eller importer.
Du får opp det vanlige
«Lagre» eller «Åpne»
vinduet.
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Fremvisningen
Programmet inneholder flere hjelpemidler du kan benytte under presentasjonen.
Dette er notatsider, støtteark og tilpassing av presentasjonen.

Notater.
Dette er et tekstfelt som er koblet til hvert lysbilde. Her kan du skrive notater og
stikkord om dette
lysbildet. Deretter kan
du skrive det ut på
printeren. Dette kan
være nyttig dersom du
skal bruke et sitat, og du
vil være sikker på at du
siterer riktig. For å
skrive notater, gjør dette:
1. Trykk på «Notater» i
skillekortene over
lysbildet. Du får opp et
ark med lysbildet i øvre
halvdel og et notatfelt i
nedre halvdel.
2. Skriv dine
kommentarer i
tekstfeltet nede.

Støtteark.
Støtteark er utskrifter
med små utgaver av
lysbildene, med
mulighet for å notere
ved siden av. Disse kan
du dele ut til publikum.
For å skrive ut støtteark,
gjør dette:
1. Trykk på «Støtteark» i
skillekortene over
lysbildet. Du får opp et
ark med små lysbilder.
2. I  «oppsett» i
oppgavepanelet, velg
antall lysbilder pr. Side.
3. Skriv ut.
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Tilpasset fremvising.
En presentasjon må tilpasses det publikummet den skal vises til. Kanskje du holder
foredraget ditt for både skoler, næringsliv og organisasjoner. Disse tre
presentasjonene vil neppe inneholde alle de samme lysbildene. Du må med andre
ord lage tre utgaver av din presentasjon. Det er to måter å gjøre det på. Den ene
metoden er å lagre tre utgaver av presentasjonen, og deretter tilpasse hver av dem
til sitt publikum. Den andre er det vi kaller tilpassede fremvisinger. Tilpassede
fremvisinger betyr at vi lager kun en presentasjon som inneholder absolutt alle
lysbildene. Deretter lager vi de tre tilpassede fremvisingene som alternativer i en
valgboks. Vi har med andre ord kun en presentasjon, men den vises forskjellig
avhengig av hvilken utgave vi velger i valgboksen. Fordelen med denne metoden
er at når du endrer i lysbilder vil det gjelde alle de tilpassede fremvisingene.

For å lage en tilpasset fremvising, gjør dette:
1. Velg «Lysbildefremvisning > Tilpasset lysbildefremvisning» Du får opp et vindu
med samme navn.
2. Velg «Ny» Du får opp
et nytt panel «Lag
tilpasset
lysbildefremvisning»
3. Skriv inn et navn på
tilpassingen i tekstlinjen
oppe i panelet.
4. I vinduet
«Eksisterende lysbilder»,
marker de lysbildene
som skal være med i den
tilpassede
presentasjonen. (Hold
Ctrl-tasten nede mens
du trykker på lysbilder)
5. Trykk deretter
pilknappen i mellom de
to vinduene. De markerte lysbildene vises i det andre vinduet «Valgte lysbilder»
6. Du kan endre rekkefølgen på lysbildene ved å sende dem over enkeltvis i den
rekkefølgen du vil vise dem.
7. Du kan fjerne et bilde ved å markere det i vinduet «Valgte lysbilder», og trykke
den motsatte pilknappen.
8. Trykk «OK» når du er ferdig. Navnet på den tilpassede fremvisningen kommer
til syne i panelet «Tilpassede lysbildefremvisninger»

For å endre en tilpasset fremvisning, gjør dette:
1. Velg «Lysbildefremvisning > Tilpasset lysbildefremvisning» Du får opp vinduet
med samme navn.
2. Velg «Rediger» Du får opp panelet «Lag tilpasset lysbildefremvisning»
3. Endre ved å flytte lysbilder frem og tilbake.
4. Trykk «OK» når du er ferdig.
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For å vise en tilpasset fremvisning, gjør dette:
1. Velg «Lysbildefremvisning > Tilpasset lysbildefremvisning» Du får opp vinduet
med samme navn.
2. Sett hake i valgboksen «Bruk tilpasset lysbildefremvisning»
3. I vinduet, marker den fremvisningen du vil bruke
4. Trykk «Start», fremvisningen starter.

For igjen å vise absolutt alle lysbildene, gjør dette:
1. Velg «Lysbildefremvisning > Tilpasset lysbildefremvisning» Du får opp vinduet
med samme navn.
2. Fjern haken i valgboksen «Bruk tilpasset lysbildefremvisning»
3. Trykk «Start», fremvisningen starter.

Selvgående presentasjon.
For å få lysbildene til å skifte av seg selv, gjør dette:
1. Velg «Lysbildeovergang» i oppgaverpanelet.
2. Under «Gå til neste lysbilde» trykk «Automatisk etter»
3. Velg antall sekunder lysbildet skal vises i valgboksen til høyre.
4. Trykk knappen «Bruk på alle lysbilder»

Innstillinger for lysbildefremvisningen.
Programmet har et eget innstillingspanel hvor du kan gjøre ulike innstillinger når
du skal vise presentasjonen. For å vise dette panelet, gjør dette:
1. Velg «Lysbildefremvisning > Innstillinger for lysbildefremvisning» Du får opp
panelet med samme navn. Det er delt i tre deler.

Område.
Her kan du velge hvilke
lysbilder du vil vise. Du
kan også velge en
tilpasset fremvisning,
dersom du har lagret en
eller flere slike.

Type.
Her kan du velge
hvordan presentasjonen
skal vises. Du har tre
valg:
1. Standard. Dette er den
vanlige innstillingen
2. Vindu. Presentasjonen
vises i et vindu inne i
OpenOffice.org
3. Automatisk. Trykker du her vil presentasjonen starte på nytt etter det siste
lysbildet. Her kan du også velge antall sekunder det skal gå før presentasjonen
starter på nytt. (dette forutsetter at du har valgt selvgående presentasjon under
lysbildeovergang)
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Utskrift
Alt i presentasjonen kan skrives ut, både lysbildene, støtteark, notater og
disposisjon. Disposisjon
er en tekstliste med
tekstene fra alle
lysbildene.
For å skrive ut, gjør
dette:
1. Velg «Fil > Skriv ut»
Du får opp panelet med
samme navn. Utseende
på dette panelet vil
variere med hvilken
skriverdriver du har.
2. I feltet «Skriv ut
innholdet» velger du
hva du vil skrive ut.
Dersom du velger
støtteark har du
mulighet til å velge
antall lysbilder per side.

Presentasjon i andre formater
Dersom en presentasjon skal sendes rundt til andre, kan det være aktuelt å lagre
den i andre formater, slik at den også kan vises på maskiner som ikke har
OpenOffice.org installert. I tillegg til å lagre i formatet til andre
presentasjonprogram, for eksempel Microsoft PowerPoint, kan du lagre
presentasjonen som PDF, Flash og HTML. Disse tre dekker ulike behov. PDF
presentasjoner vises i en vanlig PDF leser, for eksempel Adobe Acrobat Reader.
Flash presentasjoner vises i nettlesere med Flash plugin, eller egne Flash
fremvisere. HTML presentasjoner vises som en egen internettside med knapper for
å navigere frem og tilbake mm.

For å lagre presentasjonen som PDF, gjør dette:
1. Velg «Fil > Eksporter»
Du får opp et vindu med
samme navn.
2. I feltet «Filformat»
velg PDF Portable
Document Format.
3. Trykk «Lagre» Du får
opp panelet «PDF-valg»
4. Dersom du ønsker å
endre på innstillinger i
panelet, gjør det nå.
5. Trykk «Eksporter» når
du er ferdig.
6. Når du skal vise
presentasjonen, velger
du full skjerm i PDF-
leseren.
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For å lagre presentasjonen som Flash, gjør dette:
1. Velg «Fil > Eksporter» Du får opp et vindu med samme navn.
2. I feltet «Filformat» velg Macromedia Flash SWF.
3. Trykk «Lagre» Flash filen lages.

For å lagre presentasjonen som HTML, gjør dette:
1. Opprett en ny mappe
som internettsiden skal
lagres i. Dette er
nødvendig da
internettsiden, som skal
lages, består av mange
ulike deler.
2. Velg «Fil > Eksporter»
Du får opp et vindu med
samme navn.
3. Naviger deg frem til
den nye mappen du
lagde, og åpne den.
4. I feltet «Filformat»
velg HTML-dokument.
5. Trykk «Lagre» Du får
opp panelet HTML-
eksport. Dette panelet er
på seks sider.
6. Kryss av for dine valg, og trykk «Neste»
7. Gjenta dette på hver side.
8. På den siste siden trykk «Lag» Programmet lager en ferdig internettside som kan
lastes opp til internettserver.
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