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Til toppen av siden

Oppsummering av nye funksjoner
InDesign CC (utgivelser i februar 2015, oktober og juni 2014)

Adobe InDesign CC inneholder nye funksjoner og forbedringer som gjør design- og publiseringsopplevelsen bedre
enn noensinne. De nye funksjonene omfatter Creative Cloud-biblioteker, en velkomstskjerm, forbedret integrasjon
med Adobe Color, Color-temaverktøyet, ny interaktivitet for EPUB med fast layout og forhåndsvisning av EPUB-
interaktivitet.

Les videre, så får du en rask innføring i nye funksjoner som er tilgjengelige med den nyeste oppdateringen av
Adobe InDesign, samt koblinger til andre ressurser som inneholder mer informasjon.

Februarutgivelsen av Adobe InDesign CC inneholder nye funksjoner som Creative Cloud-biblioteker og en ny
velkomstskjerm.

Nyheter og endringer

Adobe InDesign CC 2014.2-utgave | Februar 2015

Adobe InDesign CC 2014-utgave | Oktober 2014

Adobe InDesign CC 2014-utgave | Juni 2014

Adobe InDesign CC 2014.2-utgave | Februar 2015

Samarbeid ved hjelp av Creative Cloud-biblioteker

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

Med Creative Cloud-biblioteker, som nå er tilgjengelige i InDesign, kan du organisere, åpne og dele kreative
ressurser som farger, skrifter, pensler og grafikk. Du kan legge til tegnattributter som tekststiler. Du kan også
kopiere ressurser fra InDesign-biblioteket til Creative Cloud-bibliotekene dine.

Merk:

Du kan ikke overføre tegnstiler til Creative Cloud-biblioteker. Du kan derimot overføre tegnattributter som
tekststiler.
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På ulike datamaskiner:

Bibliotekene synkroniseres automatisk til Creative Cloud når du oppretter dem, så du trenger ikke tenke på å lagre
eller bekymre deg for å slette eller overskrive en ressurs ved et uhell.

Photoshop og Illustrator CC:

Photoshop og Illustrator CC har også innebygde Creative Cloud-biblioteker. Alle biblioteker du lagrer fra InDesign,
blir automatisk tilgjengelige i Photoshop og Illustrator også. Alle biblioteker du lagrer i Photoshop og Illustrator, blir
også automatisk tilgjengelige i InDesign.

Arbeid i frakoblet modus:

Bibliotekene dine er tilgjengelige når du trenger dem – uten behov for Internett-tilkobling. Du kan åpne en lokal
kopi på skrivebordet i frakoblet modus.

Slik overfører du innhold fra InDesign-biblioteker til Creative Cloud-biblioteker:

Overfør alle eller utvalgte ressurser fra InDesign-biblioteker til Creative Cloud-biblioteker. Du kan velge å overføre
de lokale bibliotekressursene dine til nye eller eksisterende Creative Cloud-biblioteker.

Du finner mer informasjon i artikkelen om Creative Cloud-biblioteker.

Velkomstskjerm
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Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

2015-utgaven av InDesign CC inneholder en ny funksjon hjelper deg med å oppdage, lære, bruke og fremme
omfattende bruk av funksjonene. På velkomstskjermen ser du alt det viktigste innholdet på ett sted. Skjermbildet
vises hver gang du starter InDesign, eller når du klikker på Hjelp > Velkommen. Velkomstskjermbildet vises
InDesign-relatert opplæringsmateriale, videoer, hjelpeinnhold og mye mer. En fanebasert tilnærming hjelper deg
med å finne frem til interessant innhold, enten det er nye funksjoner, komme i gang-dashbord eller smarte tips og
teknikker.

Merk:

Velkomstskjermen er aktivert for alle brukere av InDesign CC 2014.2 som har valgt amerikansk eller britisk
engelsk.

Åpne et dokument med nyere versjon

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

Du kan nå sende dokumenter til de som bruker eldre versjoner av InDesign, uten å gjøre noe mer, som for
eksempel å eksportere til IDML. Kompatibiliteten er innebygd, slik at dokumentene alltid åpnes akkurat som
forventet.

Hvis du åpner et dokument som er opprettet i en nyere versjon av InDesign, og klikker på OK i følgende melding,
bruker InDesign en Creative Cloud-tjeneste til å konvertere dokumentet til InDesign-versjonen du kjører. InDesign
lagrer deretter det konverterte dokumentet på datamaskinen.
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Til toppen av siden

Du finner nærmere informasjon om funksjonen i Åpne InDesign-dokumenter.

Andre viktige forbedringer

Opprett en ny tabell

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

For å sette inn en tabell i et dokument i tidligere utgaver av InDesign, måtte brukeren først opprette en
tekstramme og deretter sette inn tabellen i tekstrammen. Hvis ikke pekeren var innenfor en tekstramme, var
menyvalgene for tabellen deaktiverte, og brukere som ikke kjente til arbeidsflyten, kom ingen vei.

Nå kan du opprette en tabell i InDesign uten å måtte opprette en tekstramme først.

Du finner mer informasjon i Bruke alternativet Opprett tabell.

Opphev gruppering husker lag

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

I tidligere utgaver av InDesign, ble gruppen (med elementer) opprettet i det øverste laget når brukeren valgte flere
elementer fra flere lag for å gruppere dem. Hvis brukeren valgte å løse opp gruppen, ble ikke elementene flyttet
tilbake til lagene de kom fra, men ble liggende i det øverste laget.

Den nye Opphev gruppering husker lag-funksjonen løser dette problemet. Funksjonen sørger for at alle
elementene i en gruppe gjenopprettes i de opprinnelige lagene de kom fra, når brukeren opphever gruppering.

Du finner mer informasjon i Gruppere objekter og løse opp objektgrupper på ulike lag.

Skriv ut gjeldende side

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  
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Til toppen av siden

Nå kan du skrive ut gjeldende side i et dokument ved hjelp av Skriv ut-dialogen. I tillegg kan du bruke menyene i
Sider-panelet for å skrive ut et oppslag eller et utvalg av sider.

Hvis du ikke kjente til sidenummeret til den gjeldende siden, måtte du tidligere avbryte dialogen, finne sidetallet,
utføre utskriftskommandoen på nytt, og deretter angi korrekt sidetall i feltet. Nå kan du ganske enkelt velge
alternativet for å skrive ut gjeldende side i selve Skriv ut-dialogen.

Du finner mer informasjon i Skrive ut fra Sider-panelet.

Adobe InDesign CC 2014-utgave | Oktober 2014

Adobe Color

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

Få tilgang til alle Adobe Color-temaene du har opprettet, direkte i InDesign.

Nytt Adobe Color-temapanel – tidligere kalt Kuler-panelet.
Rask og enkel tilgang til Adobe Color-temaene dine. Uansett hvor du opprettet fargetemaene (i Photoshop,
Adobe Illustrator, fargewebtjenesten eller Adobe Color-appen), har du tilgang til fargetemaene direkte fra
InDesign og kan bruke dem umiddelbart på designprosjektene dine.
Du har tilgang til Color-temaer som du har merket som favoritter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke farge.

Fargetemaverktøy

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

Trekk ut fargetemaer fra InDesign-dokumentet

Trekk ut fargetemaer fra merkede områder, bilder eller objekter i InDesign-dokumentet med det nye
fargetemaverktøyet
Lagre fargetemaer til Adobe Color, slik at du får tilgang til dem i andre apper med Adobe Color-integrasjon
Legg til temaer i fargekartpanelet

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Generere fargetemaer ved hjelp av fargetemaverktøyet

EPUB-interaktivitetsforbedringer

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

Rikere interaktivitetsfunksjoner for EPUB med fast layout er tilgjengelige i denne utgaven:

Legg til ytterligere interaktivt innhold i EPUB-bøkene med fast layout, blant annet lysbildefremvisninger,
animasjoner og utløserknapper
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Til toppen av siden

Interaktivt innhold opprettet direkte i InDesign

Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

Du kan nå forhåndsvise hvordan en EPUB for fast layout vil se ut før du eksporterer den til en EPUB-fil. Denne funksjonen er tilgjengelig fra Vindu >
Interaktiv > Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Interaktive dokumenter EPUB med fast layout.

EPUB-forbedringer

Forbedret i denne utgaven av InDesign CC  

Forbedringer i justerbar EPUB:

Det er nå støtte for hyperkoblinger og kryssreferanser, slik at navigeringen blir lettere.
Du kan nå bevare utseendet fra en layout i EPUB-filer du oppretter.  

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksportere innhold for EPUB.

Forbedringer i Typekit

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

InDesign viser nå om skriftsynkronisering er slått på eller av i Creative Cloud-programmet. Hvis denne funksjonen
er slått av, finnes det også et valg i dialogboksen for manglende skrifter som du kan bruke til å slå på Typekit.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med manglende skrifter.

I program – dialogboksen Nyheter

Forbedret i denne utgaven av InDesign CC  

Første gang du installerer InDesign CC 2014, får du opp en Nyheter-dialogboks som viser deg innhold med
informasjon om de nye funksjonene i denne utgaven. Klikk på en kobling for å lære mer om funksjonen.  

InDesign CC 2014-versjon – juni 2014

Enkel oppdatering
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Snarveier og innstillinger beholdes når du oppdaterer til den nyeste versjonen av InDesign, noe som sikrer at du
kjapt og enkelt kan begynne å jobbe med den siste versjonen av InDesign.

Innstillingene og forhåndsinnstillingene fra tidligere versjoner av InDesign beholdes slik de er. Du kan også
utløse lokal flytting av forhåndsinnstillinger og innstillinger manuelt i Endre > Flytt tidligere lokale
innstillinger.
Innstillinger fra tidligere versjoner flyttes fra Creative Cloud i følgende situasjoner:

Ingen lokale innstillinger er tilgjengelige for migrering
Ingen innstillinger fra aktuell versjon (10.0) er tilgjengelige på Creative Cloud.

Dette sørger for at du ikke må endre innstillingene hver gang du oppdaterer InDesign CC. Når du har migrert
innstillingene, kontrollerer du at innstillingssynkronisering er aktivert for den nåværende versjonen, slik at alle de
siste innstillingene er lagret i skyen.

EPUB-forbedringer

Med denne versjonen tilbyr InDesign støtte for eksport av EPUB-typer med fast layout. Du får også kontroll over
bruken av epub:type-koder. Forbedringene i denne versjonen gir deg også forbedret CSS-støtte for tabell- og
cellestiler. Du kan nå oppdatere metadata i den faste layouten og justerbare layouter i tillegg til å konfigurere de
eksporterte resultatene i kategorien Visningsprogrammer.

Fast layout: InDesign støtter nå dette populære formatet som er både interessant og interaktivt. Dette formatet
brukes ofte av e-bøker for barn og kompleks sakprosa som kokebøker og tekstbøker. I motsetning til vanlige e-
bokfiler kan e-bøker med fast layout beholde den samme sidelayouten og -designen som sine trykte motstykker.
Du kan eksportere InDesign-dokumentet ditt til et EPUB-format med fast layout. Du kan styre måten layouten vises
på en digital leser ved å bruke denne funksjonen. Velg Fil > Eksporter > EPUB (Fast layout) i Lagre som, for å
utforske dette formatet.

EPUB fast layout

Bredde og høyde som kan tilpasses for objekter i CSS: Du kan nå tilpasse høyden og bredden for et objekt i
en CSS-fil i dialogboksen Valg for objekteksport (bare justerbar layout).

Ny kode av EPUB-type: En ny EPUB-type for å gjøre komponenter i en eksportert EPUB-design mer
brukervennlige. Denne nye EPUB-typen (Valg for objekteksport > EPUB og HTML) hjelper deg med å definere
elementene i en publikasjon og designe den tiltenkte leserekkefølgen for leseren av EPUB-filen.

Forbedret CSS for tabell- og cellestiler: Tabell- og cellestiler tilordnes nå riktig i CSS-filen. Hvis det ikke
brukes noen tabell, oppretter InDesign ikke unødvendige CSS-filer.
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Metadata: Du kan nå oppdatere filinformasjonen eller metadataene til InDesign-filen din, så fylles de samme
EPUB-dataene ut i både kategorien for fast layout og kategorien for justerbar layout. 

Visningsprogrammer (Eksporter): Den nye kategorien Visningsprogrammer finnes nå i EPUB-eksportvalgene
for både fast og justerbar layout. Visningsprogrammer viser applikasjonene du kan konfigurere til å åpne eller vise
EPUB-filene.

A. Legg til EPUB-visere i kategorien Visningsprogrammer

Mange viktige forbedringer har blitt gjort med EPUB-funksjonaliteten i InDesign. (Hvis du vil vise listen med alle
endringer, kan du se InDesign_EPUB_Changes_CC_9.2_to_10.0.pdf.)

B. Velg visningsprogrammet for EPUB-produksjon

Se også:

Eksportere innhold for EPUB
Eksportere innhold til HTML

Forbedringer av tabeller

Som en del av forbedringene av tabeller i InDesign kan du nå ganske enkelt dra og slippe rader og kolonner fra ett
sted til et annet i tabellen. Velg radene du vil kopiere eller duplisere, og hold markøren over de valgte radene. Det
vises en unik markør som indikerer at utvalget kan flyttes. Elementraden kan ganske enkelt dras og slippes (eller
kopieres ved å holde nede Alt-tasten).

Du kan også kopiere innholdet fra topptekst- og bunntekstrader til brødtekstrader (ved å holde nede Alt eller
Tilvalg). I tillegg kan brødtekstrader dupliseres og konverteres til topptekst- og bunntekstrader.
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Forenklet arbeid i tabeller

For mer informasjon, se Opprette tabeller.

Fargegrupper

Du kan nå opprette og styre fargegrupper i InDesign. Ganske enkelt opprett fargegrupper ved hjelp av det nye
fargegruppeikonet i Fargekart-panelet eller via utstikker- og hurtigmenyen. Du kan også dele fargegruppene med
et annet program ved hjelp av ASE-filer (Adobe Swatch Exchange). Du kan for eksempel laste inn fargekart fra
andre prosjekt i Illustrator.

Opprette og administrere fargekart med fargegrupper

Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke farge.

Forbedret søk: finn forrige

I tidligere versjoner av InDesign kunne man bare søke fremover. Dette medførte at hvis du ved et uhell hoppet
over et element og ville gå tilbake igjen, måtte du fullføre søkeoperasjonen og begynne helt på nytt. Denne
arbeidsflyten er nå forbedret.

Dialogboksen Finn/endre i InDesign har nå to søkeretningsknapper – forover og bakover. Ettersom søk forover er
aktivert ved standard, kan du endre til bakover for å snu om på søkeprosessen. Den nye funksjonaliteten lar deg
søke etter tekstlinjer i kategoriene Tekst, GREP og Glyph.
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Forbedret søk

Hvis du vil ha mer informasjon, se Finn/søk.

Integrering med Behance

Presenter og oppdag kreativt arbeid på Behance. Hvis du er medlem kan du opprette en portefølje med arbeidet
ditt, og dele det vidt og effektivt for å få tilbakemeldinger. Eller du kan utforske det siste kreative arbeidet på en
global skala ved å bla gjennom utvalgt eller populært arbeid innen ulike områder.

Du kan laste opp dine oppslag som pågående arbeid, til Behance direkte fra InDesign. Oppslag konverteres til
bilder og deles på Behance, slik at de kan bli sett gjennom og gitt tilbakemelding på.

Du kan kun laste opp ett oppslag om gangen fra InDesign. Hvis du vil dele et fullstendig dokument, kan du dele
det så mange ganger som det er antall oppslag i dokumentet. Hvert oppslag regnes som en egen opplasting og
innlegging på Behance.

Del på Behance

Vil du vite mer, ser du Dele InDesign-arbeidet på Behance.

Forbedret pakking

Fra denne utgaven har du mulighet til å inkludere en PDF- og IDML-fil i alle pakker laget fra InDesign for enkelte
dokumenter. En InDesign-pakke inkluderer nå INDD, linkede filer, skrifter, IDML og en PDF (Utskrift).
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Hvis du vil ha mer informasjon, se Pakke filer.

Forbedret datafletting for QR-kode

Nå kan du sette inn en datakilde som inneholder en QR-kode, i et flettet dokument. Arbeidsflyt for QR-kode er
integrert med det flettede dokumentet. Følgende typer QR-koder kan bli knyttet til via datafletting i InDesign-
dokumenter:

ren tekst
hyperkobling
tekstmelding
e-post
visittkort

Hvis du lager visittkort for flere mennesker (for eksempel i en bedrift), kan du bruke datafletting. For å legge til en
QR-kode måtte du tidligere opprette en QR-kode manuelt for hvert unike visittkort. Med denne nye oppdateringen
av datafletting trenger du ikke opprette en QR-kode manuelt for hvert kort. QR-koden kan opprettes automatisk
under flettingen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Fletting av data.

Forbedring av fotnoter

Du kan nå bruke tekstbryting på et forankret eller flytende objekt som er del av en fotnote. Denne forbedringen
fungerer på både rektangulære og ikke-rektangulære tekstrammer.

Hvis et flytende objekt (ikke forangret eller innebygget) som tekstbryting brukes på, samhandler med
fotnoteteksten, så trer tekstbrytning i kraft.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Tekstbryting med fotnoter.

HiDPI-støtte for Windows

InDesign støtter nå HiDPI for Microsoft Windows på en rekke ulike innstillinger for PPT-visning. Du kan vise skarpe
og klare brukergrensesnittelementer, som er visuelt tiltalende under ulike skaleringsfaktorer. HiDPI-støtte gir
mulighet for visning av tekst og komplisert grafikk med større klarhet, og i farger og gråtoner som er mer
glødende enn før.

Hvis du vil ha mer informasjon, se HiDPI-støtte for Windows.

Skalerbare effekter
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Tidligere ble ikke gjennomsiktighetseffektene i InDesign skalert når objektet de er brukt på. Nå blir alle effektene
brukt. Effekter, for eksempel dråpeskygger, skalerer ordentlig mens du endrer skalaen på et objekt eller en tekst.
Med en ny funksjon for Skalerbare effekter kan du nå skalere gjennomsiktighetseffekter når du skalerer et objekt.
Valget for denne funksjonen finner du på utstikkermenyen til kontrollpanelet og Transformering-panelet. Du kan
aktivere skalering ved å bruke dette valget.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Skalerbarhet for en effekt.

Modernisering: endringer i paneler

Verktøytips-panelet

Som en del av moderniseringen har Verktøytips-panelet blitt konvertert fra Flash-teknologi til HTML5. Dette
panelet (Windows > Verktøy > Verktøytips) viser informasjon om verktøyets navn, verktøytips og verktøysikonet til
det valgte verktøyet. Det var tidligere en APE (Flash)-basert utvidelse, men kategorien er nå en CEP HTML5-basert
utvidelse.

Panelet Bakgrunnsoppgaver

Bakgrunnsoppgaver-panelet (Vindu > Verktøy > Bakgrunnsoppgaver) brukes for å overvåke fremdriften til aktive
bakgrunnsoppgaver. Det lar deg også avbryte en aktiv bakgrunnsoppgave. Dette panelet var tidligere basert på
APE (Flash), men har nå blitt konvertert til å kjøre på brukergrensesnitteknologien drover.

  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Creative Cloud
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Creative Cloud for skrivebord

Med Adobe® Creative Cloud™ kan du laste ned, installere og oppdatere programmer. Du kan også synkronisere filer og skrifter samt presentere
og utforske kreativt arbeid på Behance.

 
Last ned

 

Last ned Creative Cloud for skrivebord

 

Laste ned og installere programmer

 

Legge til skrifter fra Typekit
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Til toppen av siden

 

Synkronisere filer og mapper
 

 

Behance

 

Creative Cloud Market

 

Hjem og aktivitetsfeeden

Laste ned og installere programmer

16



Last ned, installer og oppdater Creative Cloud-programmene dine. Finn nye Creative Cloud-programmer, og installer dem på datamaskinen. Du
kan bla gjennom programmer etter popularitet og designsegment.

Programmet Creative Cloud for skrivebord installeres automatisk når du laster ned et produkt. Hvis du allerede har Adobe Application Manager
installert, blir det automatisk oppdatert til programmet Creative Cloud for skrivebord. Hvis du vil laste ned programmet manuelt, går du til siden
Programmet Creative Cloud for skrivebord.

1. Du får tilgang til Adobe Creative Cloud fra oppgavelinjen (Windows) eller Apple-verktøylinjen (Mac OS).

Som standard startes Adobe Creative Cloud når du logger deg på datamaskinen.

2. Klikk på Apps-panelet. Programmer som nylig er installert på datamaskinen, vises øverst i panelet. Listen kan inneholde tidligere installerte
versjoner.

3. Rull nedover for å finne nye programmer. Du kan også filtrere etter kategori for å finne programmer som du trenger.

4. Klikk på Installer eller Oppdater.

5. Vil du laste ned og installere en tidligere versjon av et program, velger du Tidligere versjon, og deretter velger du en versjon på Installer-
menyen.
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Til toppen av siden

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer CC- eller CS6-programmer, kan du se Installere programmer.

Programmene, for eksempel Photoshop eller Illustrator, lastes ned og installeres på datamaskinen. Du må starte dem fra datamaskinen. Hvis
du vil ha detaljerte instrukser, kan du se Starte Creative Cloud-programmer.

Synkronisere filer og mapper

Synkroniser filer fra datamaskinen til Creative Cloud, og få tilgang til dem overalt. Filene blir tilgjengelig med en gang på alle de tilkoblede
enhetene, datamaskinene og Creative Clouds filside. For å synkronisere filer må du laste ned og installere Creative Cloud for skrivebord på alle
datamaskiner.

Gjør ett av følgende for å synkronisere filer:

Kopier, lim inn eller flytt filer til Creative Clouds filmappe på datamaskinen.
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

Velg Fil > Lagre eller Fil > Lagre som i et program, og gå til Creative Clouds filmappe på datamaskinen.

De opprinnelige filene finnes alltid på datamaskinen eller enheten. Filer synkroniseres via Creative Cloud til alle tilkoblede enheter.

Du kan se filene på nettet på siden for Creative Cloud-ressurser. Når filene er synkronisert, trenger du ikke være på nett, og du kan se dem i
Creative Clouds filmappe på datamaskinen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du arbeider med filer som er lastet opp til Creative Cloud, kan du se Administrere filer.

Legge til skrifter fra Typekit

Velg en skrift fra en av Typekits mange skriftpartnere, og synkroniser den til datamaskinen med Creative Cloud. Synkroniserte skrifter kan brukes i
alle Creative Cloud-programmer samt annen installert programvare.

Du må ha et betalt Creative Cloud-medlemskap eller en gyldig Typekit-konto for å synkronisere skrifter til datamaskinen.

Skrifter-panelet viser skrifter som er synkronisert til datamaskinen. Gjør følgende for å synkronisere skrifter:

1. Klikk på Skrifter-panelet i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.
2. Klikk på Legg til skrifter fra Typekit. Det åpnes et Typekit-vindu i nettleseren.
3. Hold musepekeren over et skriftkort i Typekit-vinduet, og klikk på + Bruk skrifter.
4. Velg skriftene i den valgte serien, og klikk på Synkroniser valgte skrifter.

Se Synkronisere skrifter til datamaskinen for å få en rask oversikt, og se Synkronisere skrifter for å få detaljerte instrukser.

Market

Creative Cloud Market er en samling med forhåndsvurdert innhold av høy kvalitet for kreative personer av kreative personer. Creative Cloud-

19

https://assets.adobe.com/nb/files
http://idiom-q-win-1/no/creative-cloud/help/sync-files.html
http://help.typekit.com/customer/portal/articles/1189216-coming-soon-syncing-fonts-to-your-desktop
http://idiom-q-win-1/no/creative-cloud/help/add-fonts-typekit.html


Til toppen av siden

abonnenter kan få tilgang til ressurser fra Market gratis på både datamaskiner og mobile enheter (via Creative Cloud-tilkoblede programmer) og
velge fra et utrolig utvalg av vektorgrafikk, ikoner, mønstre, tilpasninger til brukergrensesnittet og mer. Creative Cloud-abonnenter kan laste ned
opptil 500 unike ressurser royaltyfritt hver måned. Denne kraftfulle nye tjenesten gjør det mulig for kreative personer å finne ressurser å bygge
videre på, behandle og endre sømløst for å komme raskt i gang med den kreative prosessen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Markedsaktiva.

Dele og utforske arbeid på Behance

Presenter og utforsk kreativt arbeid på Behance. Som medlem kan du opprette en arbeidsportefølje og formidle den bredt og effektivt. Du kan
også utforske det nyeste kreative arbeidet fra hele verden ved å bla gjennom aktuelle eller populære arbeider innen forskjellige områder.

Logg deg på eller registrer deg for å få tilgang til Behances aktivitetsfeed og porteføljen din, og del og utforsk nytt arbeid. Hvis du allerede
har en konto, blir du bedt om å logge deg på. Hvis du ikke har noen konto, er det enkelt og raskt å registrere seg.

Selv uten en Behance-konto kan du utforske aktuelle prosjekter og arbeid som pågår, fra panelet.
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele på Behance eller gå til Adobes Behance-forum.

Hjem og aktivitetsfeeden

Aktivitetsfeeden i Hjem-panelet viser aktiviteten din på Creative Cloud. Hendelser og aktiviteter, for eksempel nye programmer, oppdateringer og
installasjonsstatus, vises her.

Innstillinger

Velg  > Innstillinger for å vise dialogboksen Innstillinger.

For å logge deg av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet velger du Generelt > Konto og Logg av Creative Cloud.
Velg ønsket innstilling for Vis/skjul varsler i hver kategori.
Bruk kategorien Apps for å spesifisere programspråk og installasjonssted.
Velg Hold Creative Cloud for skrivebord oppdatert for å aktivere automatiske oppdateringer.
Bruk kategoriene Filer, Skrifter og Behance for å spesifisere de respektive innstillingene.

Trenger du mer hjelp?
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Nøkkelord: Adobe Creative Cloud, skrivebord, Behance, Typekit, Installere applikasjoner, Laste ned applikasjoner

  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet

Spør fellesskapet

Kommenter, diskuter og bli med i fellesskapet

Kontakt oss

Start her for å komme i kontakt med våre ansatte

Mer hjelp

Produktmerknader | Creative Cloud for skrivebord
Starte Creative Cloud-programmer
Installere og oppdatere programmer
Feilsøke problemer med nedlasting og installering
Vanlige spørsmål om Creative Cloud
Vanlige spørsmål om Adobe-ID
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Bla gjennom, synkronisere og administrere ressurser

Til toppen av siden

Filer

Mobiloppretting

Biblioteker

Merk:

Bla gjennom ressurser
Synkronisere eller laste opp filer
Slette filer
Lagringsabonnementer og -kvoter
Feilsøking

Adobe Creative Cloud-kontoen leveres med nettbasert lagring, slik at filene dine er tilgjengelige hvor som helst og på en hvilken som helst enhet
eller datamaskin. Du kan forhåndsvise mange kreative filtyper direkte i en nettleser på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen. Disse
filtypene omfatter: PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch, Ideas og andre.

Adobe Creative Cloud for skrivebord holder alle filer synkroniserte. Alle tillegg, endringer eller slettinger gjenspeiles på alle tilkoblede datamaskiner
og enheter. Hvis du for eksempel laster opp en AI-fil ved hjelp av siden for Creative Cloud Assets, lastes den automatisk ned til alle tilkoblede
datamaskiner.

Bla gjennom ressurser

Creative Cloud-ressursene inkluderer filer som er synkronisert med skrivebordet, ressurser som er opprettet ved hjelp av Creative Cloud-aktiverte
mobilapplikasjoner, og Creative Cloud-biblioteker. Du kan bla gjennom alle disse ressursene ved hjelp av siden for Creative Cloud Assets, som
ordner ressurser på følgende måte:

viser ressurser som er synkronisert med mappen for Creative Cloud Files på skrivebordet

viser ressurser som ble opprettet ved hjelp av Creative Cloud-aktiverte mobilapplikasjoner

viser designbiblioteker du har opprettet

Du kan utføre flere operasjoner, for eksempel gi nytt navn, dele, laste ned, erstatte og arkivere for skrivebordsressurser (under Filer), men
du kan bare vise ressurser under Mobile kreasjoner og Biblioteker på siden for Creative Cloud Assets.

Når du klikker på en ressurskategori, utvides den og viser eventuelle underkategorier. Ressurser under Filer blir for eksempel ytterligere organisert
som Alle, Delte og Arkiverte.
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Til toppen av siden

Merk:

Alle: viser alle filer som er synkronisert med mappen for Creative Cloud Files

Delte: viser filer som er delt mellom deg og andre Creative Cloud-brukere

Arkiverte: viser slettede filer

På samme måte kan du bla gjennom ressurser som ble opprettet med mobilapplikasjoner for Creative Cloud, under Mobile kreasjoner, der
ressursene er ytterligere kategorisert basert på mobilapplikasjonen som ble brukt til opprettingen.

Hvis du vil ha mer informasjon om biblioteker, kan du se Creative Cloud Libraries.

Synkronisere eller laste opp filer

Når du skal synkronisere filer fra datamaskinen, gjør du ett av følgende:

Kopier, lim inn eller flytt filer til mappen for Creative Cloud Files på skrivebordet.
Velg Fil > Lagre eller Fil > Lagre somi en applikasjon, og gå til mappen for Creative Cloud Files.

Hvis du vil åpne mappen for Creative Cloud Files fra skrivebordsapplikasjonen for Creative Cloud, velger du Ressurser > Filer og klikker på
Åpne mappe.

Filnavn som inneholder spesialtegn som |, ", ?, <, >, /, *, eller :, synkroniseres ikke. Det gjør heller ikke filer med reserverte navn som AUX
eller Com1. Hvis du får en feil, gir du filen nytt navn for å synkronisere den til Creative Cloud. Hvis du vil du ha mer informasjon, kan du se Feil:
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Til toppen av siden

Kan ikke synkronisere filer.

Du kan også laste opp filer direkte til siden for Creative Clouds Assets ved hjelp av en av følgende metoder:

Last opp og administrer filer i Creative Cloud ved hjelp av Handlinger-menyen på siden for Creative Cloud Assets.

Dra og slipp ressurser fra skrivebordet til siden for Creative Cloud Assets.

Erstatte en fil

Laster du opp en fil på nytt, opprettes det en versjon av filen, og den eksisterende filen erstattes av en ny. Creative Cloud beholder også en kopi
av hver endring du gjør i en fil, og synkroniserer via Photoshop Touch, Adobe Ideas og Creative Cloud-skrivebordsappen.

Hvis du vil erstatte en fil ved hjelp av siden for Creative Cloud Assets, gjør du følgende:

Merk: Den nye filen må være av samme type som filen du vil erstatte. Du kan for eksempel ikke erstatte en PSD-fil med en AI-fil.
 
Vil du vite mer om versjonskontroll, kan du se Vanlige spørsmål om versjonskontroll.

1. Gå til og åpne filen for visning.
2. Velg Handlinger > Erstatt, eller dra filen fra mappen til webleservinduet.

Slette filer

Du kan slette filer fra Creative Cloud-webområdet eller Adobe Touch Apps. Du kan også bruke OS-kommandoene for å slette filer fra Creative
Clouds filmappe på skrivebordet. Alle filslettinger synkroniseres med kontoen, og filer arkiveres i Creative Cloud. Originalfilene er alltid på
datamaskinen med en kopi tilgjengelig på Creative Cloud, slik at de er tilgjengelige overalt.
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Til toppen av siden

Arkiverte filer tar fortsatt opp nettlagringsplass. Du kan slette eller gjenopprette filer permanent fra Arkiv-mappen. Hvis du sletter filer permanent,
frigjøres lagringsplass.

Slette eller gjenopprette filer permanent

Permanent sletting av filer er en totrinnsprosess:

Du kan også gjenopprette en arkivert fil:

1. Arkiver en fil fra mappen for Creative Cloud Files på skrivebordet, Creative Cloud-aktiverte Touch-applikasjoner eller siden for Creative
Cloud Assets. Arkiverte filer flyttes til kategorien Arkiverte under Mine ressurser > Filer.

2. Velg filene som skal slettes permanent, på Arkiverte-siden, og klikk på Slett permanent.
3. Klikk på Slett permanent i bekreftelsesdialogboksen.

1. Velg filene som skal gjenopprettes, på Arkiverte-siden, og klikk på Gjenopprett.
2. Klikk på Gjenopprett i bekreftelsesdialogboksen.

Lagringsabonnementer og -kvoter

Lagringskvoten avhenger av Creative Cloud-medlemskapet ditt.

Du kan vise lagringsstatusen fra kategorien Filer under panelet Ressurser i Creative Cloud for skrivebordsapplikasjonen, eller under Innstillinger-
delen på siden for Creative Cloud Activity.

Medlemskapsplan Gratis lagringskvote

Gratis 2 GB

Creative Cloud (fotografering) 2 GB

Creative Cloud (enkeltprogram og fullversjon) 20 GB

Creative Cloud for team 100 GB
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Merk:

Til toppen av siden

Lagringsstatus for skrivebordsapplikasjonen for Creative Cloud

Lagringsstatus på Innstillinger-side

Creative Cloud synkroniserer opptil 1 GB med overflyt fra en hvilken som helst enhet. Etter dette stopper skrivebordsapplikasjonen synkronisering
av nye filer og varsler deg om at du er over kvoten. Filer som ikke kan lastes opp, merkes med et rødt utropstegn. Du kan fortsatt flytte, gi nytt
navn til eller slette filer. Hvis du vil fortsette å synkronisere filer, kan du slette andre filer permanent for å frigjøre plass.

En liten del av lagringsplassen brukes til administrative formål. Derfor er den reelle lagringsplassen litt mindre enn mengden som er tildelt.
Det varierer fra 100 til 500 kB basert på antallet filer.

Feilsøking

Spør fellesskapet

Kommenter, diskuter og bli med i fellesskapet

Kontakt oss

Start her for å komme i kontakt med våre ansatte

Se også

Komme i gang med Creative Cloud Assets
Dele filer og mapper
Samarbeide ved å dele mapper
Synkroniser og del filer med samarbeidspartnere (video, 10 min.)
Adobe Creative Clouds status
Feil: Kan ikke synkronisere filer
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Vanlige spørsmål om versjonskontroll
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Legge til skrifter fra Typekit

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Typekit er en abonnementstjeneste som gir tilgang til et rikholdig bibliotek med skrifter som kan brukes i skrivebordsapplikasjoner og på
webområder.

En Typekit-porteføljeplan er inkludert i Creative Cloud-abonnementet, og medlemmer som har gratis Creative Cloud-abonnement, har tilgang til en
rekke skrifter fra Typekit for nett- og skrivebordsbruk.

Abonner på Creative Cloud (fullversjon, enkeltprogram eller gratisversjon) eller en frittstående Typekit-plan for å synkronisere skrifter til
skrivebordet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Typekit-produktsiden og Typekits planalternativer. 

Komme i gang
Søke og legge til skrifter fra Typekit
Bruke synkroniserte skrifter
Administrere synkronisering av skrifter

Komme i gang

Du kan velge et skriftsnitt fra en av Typekits mange skriftutformingspartnere, og deretter synkroniserer du det til skrivebordet med Creative Cloud
eller bruker det på nettet. Synkroniserte skrifter er tilgjengelige for bruk i alle Creative Cloud-programmer, for eksempel Photoshop eller InDesign,
samt andre skrivebordsapplikasjoner, for eksempel MS Word.

Creative Cloud-skrivebordsappen må være installert på datamaskinen for å kunne synkronisere skrifter. Hvis Creative Cloud ikke allerede er
installert, laster du ned og installerer Creative Cloud. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Creative Cloud på skrivebordet.

Typekit er slått på som standard, slik at det kan synkronisere skrifter og gjøre dem tilgjengelige i skrivebordsapplikasjonene.

Hvis du nå allerede har valgt skrifter for synkronisering i nettleseren, starter synkroniseringen av disse automatisk til datamaskinen. 

Søke og legge til skrifter fra Typekit

Du kan bruke Typekit-biblioteket fra flere steder. Bruk en kombinasjon av disse metodene for å tilpasse det nye skriftvalget best mulig til den
eksisterende arbeidsflyten.

Fra Creative Cloud-skrivebordsappen:

Klikk på Legg til skrifter fra Typekit i kategorien Skrifter. Det vises et nettleservindu, og du blir logget på Typekit.com.
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Fra et Typekit-integrert program:

Klikk på Legg til skrifter fra Typekit på skriftmenyen i programmet. Et nettleservindu vises i programmet.

På Typekit.com-webområdet:

Bruk Adobe-ID-en og -passordet til å logge på Typekit.com.
 

 

30

https://typekit.com/


Du kan bla gjennom etter skrifter og filtrere ned til ønskede skrifter. Tilgjengeligheten for en bestemt skrift er angitt på skriftkortet.

Tilgjengelighet angitt på skriftkort

A. Internett og skrivebord B. Internett 

Klikk på kortet for en skrift for å vise mer informasjon om skriftsnittet, inkludert skriftsnitteksempler for alle tilgjengelige tykkelser og stiler.
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Klikk på Bruk skrifter. I vinduet Bruk denne serien angir du hvor du vil synkronisere skriften til skrivebordet og legge den til i et sett for bruk
på Internett.

Velg stilene du trenger fra skriftserien, og klikk deretter på Synkroniser valgte skrifter.

Skriftene synkroniseres til alle datamaskiner der du har installert Creative Cloud-programmet. Hvis du vil vise skrifter, åpner du Creative Cloud og
klikker på Skrifter-panelet.
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Til toppen av siden

Bruke synkroniserte skrifter

Hvis du vil bruke skrifter du har synkronisert, åpner du en skrivebordsapplikasjon og går til skriftmenyen. Der ser du de synkroniserte skriftene i
listen over alternativer. Noen skrivebordsapplikasjoner, for eksempel Microsoft Office, krever kanskje omstart av maskinen etter at en ny skrift er
synkronisert.

På skriftmenyen i InDesign vises synkroniserte skrifter fra Typekit

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med skrifter fra Typekit i et Creative Cloud-program, kan du se følgende: 
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Til toppen av siden

Arbeide med skrifter fra Typekit i InDesign CC

Arbeide med skrifter fra Typekit i Premiere Pro CC

Arbeide med skrifter fra Typekit i Illustrator CC

Arbeide med skrifter fra Typekit i After Effects CC

Arbeide med skrifter fra Typekit i Photoshop CC

Administrere synkronisering av skrifter

Du kan vise synkroniserte skrifter på datamaskinen ved hjelp av Skrifter-panelet i Adobe Creative Cloud-programmet eller på Typekit.com-kontoen.
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Fjerne synkroniserte skrifter

Slik fjerner du synkroniserte skrifter fra datamaskinen:

1. Gå til Skrifter-panelet i Adobe Creative Cloud og klikk på Administrer skrifter. Synkroniserte skrifter-siden åpnes i et nettleservindu. Du kan
også logge på Typekit.com og gå til Synkroniserte skrifter-siden.

2. Til høyre for skriftene du ikke lenger ønsker å bruke, klikker du på Fjern.

Slå av Typekit

Du kan aktivere eller deaktivere skriftsynkronisering. Hvis du deaktiverer skriftsynkronisering, stopper synkroniseringen av skrifter, og synkroniserte
skrifter fjernes fra datamaskinen.

1. I Creative Cloud-skrivebordsappen velger du Innstillinger ( ) > Innstillinger.

2. Klikk på kategorien Skrifter.

3. Hvis du vil aktivere eller deaktivere skriftsynkronisering, velger du enten På eller Av i innstillingene for Typekit på/av.

Bruke Typekit når du er frakoblet

Hvis du kobler deg fra mens Creative Cloud-programmet kjører og er logget på, kan du fortsatt bruke alle synkroniserte skrifter. Alle endringer du
gjør i valget av skriftsynkronisering på Typekit.com, gjenspeiles ikke før du gjenoppretter tilkoblingen.

Hvis du starter Creative Cloud-programmet mens du er frakoblet, blir ikke skriftene tilgjengelige, og de vises ikke på standard skriftmenyer.

Relaterte artikler
Synkronisere skrifter til skrivebordet | Typekit.com

Legge til skrifter i skrivebordsapplikasjoner ved hjelp av Creative Cloud
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Creative Cloud Market

Til toppen av siden

Creative Cloud Market er en samling med forhåndsvurdert innhold av høy kvalitet for kreative personer av kreative personer, tilgjengelig for alle
betalende Creative Cloud-medlemmer unntatt medlemmer med fotoabonnement. Creative Cloud-medlemmer kan få tilgang til ressurser fra Market
gratis på både datamaskiner og mobile enheter (via Creative Cloud-tilkoblede programmer) og velge fra et utrolig utvalg av vektorgrafikk, ikoner,
mønstre, tilpasninger til brukergrensesnittet og mer. Creative Cloud-abonnenter kan laste ned opptil 500 unike ressurser royaltyfritt hver måned.
Denne kraftfulle nye tjenesten gir deg muligheten til å finne ressurser å bygge videre på, behandle og endre sømløst for å komme raskt i gang
med den kreative prosessen.

For å få tilgang til Market må du først installere programmet Creative Cloud for skrivebord. Hvis du vil ha instruksjoner om nedlasting, kan du
se Creative Cloud for skrivebord. Se og lær mer i denne korte videoopplæringen: Få tilgang til designressurser for Creative Cloud Market.

Oppdag og last ned kreative ressurser

Du kan bla gjennom tusenvis av ressurser av høy kvalitet fra programmet Creative Cloud for skrivebord. Velg Ressurser > Market. Du kan også
utvide rullegardinmenyen for å søke etter kategori eller søke etter nøkkelord for å finne de mest relevante ressursene for prosjektet.

1. I Creative Cloud for skrivebord velger du Ressurser > Market.

2. Creative Cloud Market inkluderer et utvalg av forhåndsvurdert innhold av høy kvalitet som omfatter følgende kategorier: 

For montering: bilde- og digitalbaserte maler med organiserte lag og profesjonell maskering (PSD-filer).
Brukergrensesnitt: lagdelte PSD-filer, inkludert fullstendige sett, skjemaer, diagrammer, navigering og kontrollprogrammer for både
mobil og web (PSD-filer)
Vektorformer: skalerbare objekter og former som kan integreres med Photoshop, InDesign og Illustrator (SVG-filer)
Ikoner: en serie med figur-, omriss-, flat- og 3D-symboler for utskrifter, web og navigering (PNG-/SVG-filer)
Mønstre: geometri som kan gjentas i det uendelige, illustrerte og teksturerte mønstre og bakgrunner (PNG-/SVG-filer)
Pensler: naturlige medier og abstrakte Photoshop-pensler av høy kvalitet (ABR-/TPL-filer)

Hvis du vil filtrere ressurser, velger du en kategori fra hurtigmenyen Market.
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3. Hvis du vil søke etter ressurser, klikker du  og skriver inn en søketerm.

Du kan filtrere og sortere søkeresultatene.

4. Klikk en ressursminiatyr for å vise tilleggsinformasjon og detaljene for ressursen.
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Til toppen av siden

Hvordan får jeg Creative Cloud Market?

Hvorfor har ikke medlemmer med fotoabonnement tilgang til Creative Cloud Market?

Trenger jeg Creative Cloud-medlemskap?

Teller nedlastede ressurser som en del av lagringskvoten?

Kan jeg bruke disse ressursene i prosjektene mine?

Kan jeg kopiere eller sikkerhetskopiere disse ressursene for fremtidig bruk?

Kan jeg dele disse ressursene etter at jeg har lastet dem ned?

Hvordan skaffer Adobe innhold til Creative Cloud Market?

Kan arbeidet mitt bli vurdert for å bli inkludert i Creative Cloud Market?

5. Klikk på Last ned. Ressurser lastes ned automatisk til mappen for Market-nedlastinger i hovedmappen for Creative Cloud-filer. 

Vanlige spørsmål
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Creative Cloud Extract

Bruk Creative Cloud Extract til å lage Photoshop-utformingen for å kode arbeidsflyten på en enklere måte. Extract forenkler prosessen for både
webdesignere og webutviklere, og det forbedrer effektiviteten ved overføring av et webdesign til kompatibel kode.

Photoshop-komposisjoner er en utbredt metode for å dele designspesifikasjoner med webutviklere, som må konvertere designinnholdet til HTML
og CSS. Designere oppretter Photoshop-komposisjoner for web- eller mobildesign i en standard arbeidsflyt. Produksjonsdesignere klargjør deretter
PSD-filen for utviklere, der ressurser fordeles og Redline-spesifikasjoner defineres. Webutviklere må omgjøre disse designelementene og -
ressursene til kode.

Extract gjenskaper denne arbeidsflyten, slik at webdesignere kan eksportere optimaliserte ressurser rekordraskt i Photoshop CC. Deretter kan de
dele sine PPD-er med utviklere via Creative Cloud-ressurser slik at de kan formidle viktig designinformasjon og laste ned ressurser i webleseren.
Utviklere kan deretter vise og bruke denne informasjonen når de koder i Dreamweaver CC.

Extract styres av Creative Cloud, og funksjonen er tilgjengelig fra ulike steder i PSD-designet slik at du kan kode arbeidsflyten. Ved hjelp av
Extract kan du velge hvilke verktøy og teknologier du vil bruke, og dermed kan du transformere designet til virkeligheten.

Designere kan arbeide i det kjente miljøet i Photoshop CC for å definere og pakke ut bilderessurser fra lag eller laggrupper.
Webutviklere kan åpne PSD-filen i Creative Cloud-ressurser og bruke Extract til å eksportere bilderessurser, målinger og CSS-stiler. Disse
ressursene og CSS-stilene kan deretter brukes til å konvertere komposisjoner til kode. 
Webdesignere og -utviklere kan bruke Extract fra Dreamweaver, som er en fullstendig enkeltstående løsning som formidler
kontekstavhengige kodetips, utpakking av ressurser og mer direkte i kodemiljøet.
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Extract i Photoshop-ressurser

Designere som oppretter Photoshop-komposisjoner, kan raskt definere og pakke bilderessurser fra enkeltstående lag eller laggrupper, ved hjelp av
et enkelt og visuelt grensesnitt som er innebygd i Adobe Generator. Dermed forkortes produksjonstiden drastisk slik at designere kan bruke mer tid
på designarbeidet. 

Extract i Dreamweaver

Webdesignere og -utviklere kan nå vise PSD-er i Dreamweaver og bruke kontekstavhengige kodetips til å definere skrifter, farger og graderinger i
CSS-stilen. De kan også dra og slippe optimaliserte bilder til overflaten i sanntidsvisning, kopiere tekst og mer.

Extract i Creative Cloud-ressurser

Webdesignere kan dele PSD-er fra Creative Cloud-ressurser i webleseren, og dermed kan utviklere raskt pakke ut designinformasjon – farger,
graderinger, skrifter, tekst, CSS og mer – som hjelper dem med å konvertere komposisjonen til kode. I tillegg kan de eksportere optimaliserte
PNG-, SVG- og JPG-bilder for Internett.

Extract for Brackets (Preview)

Extract-integrasjon i Brackets gir et lett, moderne koderedigeringsprogram kraften i Extract. Ved hjelp av Extract for Brackets (Preview) kan du
trekke ut informasjon om utforming fra en PSD som ren, minimal CSS via kontekstavhengige kodetips. Du kan også pakke ut lag som bilder, bruke
informasjon fra PSD-en til å definere forprosessorvariabler og enkelt hente dimensjoner/avstander mellom objekter.

Du kan gjøre utformingsarbeidsflyten ennå enklere ved hjelp av andre Creative Cloud-tjenester slik at du beholder ressurser som filer, skrifter og
farger synkroniserte, slik at alle har tilgang til de siste utformingene.

Synkronisere filer

Synkroniser og lagre PSD-filer og utpakkede bilder i Creative Cloud-ressurser, slik at du har tilgang til de opplastede filene på alle enhetene du
bruker.
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Dele mapper

Bruk Creative Cloud-ressurser til å dele mapper, slik at hele teamet arbeider på det samme filsettet. Du kan også lese gjennom og legge til
kommentarer i filer. Creative Cloud-ressurser formidler også grunnleggende versjonskontroll.

Synkronisere skrifter

Creative Cloud gir tilgang til skrifter fra Typekit, og medlemmer kan laste ned skrifter fra Typekit basert på utformingens krav.

Mer informasjon Spør fellesskapet Kontakt oss

Opplæring i Creative Cloud Extract Kommenter, diskuter og bli med i
fellesskapet

Start her for å komme i kontakt
med våre ansatte

 Se nå > Spør nå > Start nå >
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Creative Cloud-biblioteker

Creative Cloud-biblioteker gjør dine favorittressurser tilgjengelige fra hvor som helst. Opprett bilder, farger,
tekststiler og mer i Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe InDesign CC og mobilapper som Shape CC.
Deretter har du enkel tilgang til dem fra datamaskin- og mobilapper slik at du får en sømløs og kreativ arbeidsflyt.
Ved hjelp av Creative Cloud-biblioteker kan du koble til Creative-profilen din, og dermed har du enkel tilgang til
dine kreative ressurser. Du har med deg Creative-profilen fra app til app, og ressursene dukker automatisk opp i
riktig app og på riktig tidspunkt for prosjektene dine.

Hvis du vil ha en oversikt, kan du se Komme i gang med Creative Cloud-biblioteker.

Hente

Creative Cloud-biblioteker har en metode for å hente designressurser fra en rekke apper, og det gjelder ikke bare
datamaskinapper. Du kan hente inspirasjon når den dukker opp, bruke serien med Creative Cloud-mobilapper eller
laste ned ressurser fra Creative Cloud Market.
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

Administrere

Du kan organisere designressurser i flere Creative Cloud-biblioteker. Disse kan være basert på prosjekter,
ressurstyper eller dine personlige favoritter, som du bruker på nytt for å skape din egen signaturstil.

Bruke på nytt og opprette

Bruk på nytt og opprett design og grafikk ved hjelp av objekter fra Creative Cloud-biblioteker.

Legge til i bibliotek

Creative Cloud-biblioteker har en metode for å lagre designressurser fra en rekke apper, og det gjelder ikke bare
datamaskinapper. Du kan hente inspirasjon når den dukker opp, bruke serien med Creative Cloud-mobilapper eller
laste ned ressurser fra Creative Cloud Market.

Mobil

Legg til ressurser i biblioteket ved hjelp av en stadig større mengde mobilapper, for eksempel Adobe Brush CC,
Adobe Color CC eller Adobe Shape CC. Disse ressursene kan også brukes til å opprette mobile kreasjoner ved hjelp
av Adobe Illustrator Draw og Adobe Photoshop Sketch.

Skrivebord

Legg til ressurser i Creative Cloud-biblioteker på datamaskinen ved hjelp av Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator
CC og InDesign CC. Dra ressurser til bibliotekpanelet i Illustrator, Photoshop eller InDesign. Du kan også vise og
bla gjennom bibliotekene på Creative Cloud Assets-siden.

Creative Cloud Market

Registrer og legg til ressurser i biblioteker fra Creative Cloud Market. Bruk Creative Cloud for skrivebordsapp til å
bla gjennom og legge til ressurser fra Creative Cloud Market. Du kan også legge til ressurser i et bibliotek ved
hjelp av Creative-mobilappene.

Bruke på nytt og opprette

Skrivebord

I Photoshop CC, Illustrator CC og InDesign CC åpner du Biblioteker-panelet (Windows > Biblioteker) og drar
objekter til lerretet.

Mobilapper

Velg et objekt fra biblioteket for å plassere det i prosjektet ved hjelp av mobilapper som Photoshop Sketch eller
Illustrator Draw.
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Til toppen av siden

Nettleser

Bla gjennom og vis biblioteker på Creative Cloud Assets-siden. Du kan også slette et bibliotek.

Samarbeid

Skrivebord 

Åpne panelet Bibliotek (Windows > Biblioteker) i Photoshop CC, Illustrator CC eller InDesign CC. Deretter velger du
Samarbeid på rullegardinmenyen i panelet.

Nettleser

I venstre rute for Creative Cloud-ressursene klikker du på Biblioteker. På bibliotekmappemenyen velger du så
Samarbeid.

Vanlige spørsmål

Hvor mange elementer kan jeg legge til i et bibliotek?

Et bibliotek kan inneholde opptil 1000 ressurser.

Er den en grense for hvor mange biblioteker jeg kan opprette?

Nei. Det er ingen grense for hvor mange biblioteker du kan opprette. 

Kan alle ressurser som er lagret i biblioteker, brukes av alle applikasjoner som støttes?

Nei. Bare innhold som er relevant for den bestemte applikasjonen, kan vises og brukes av den applikasjonen.

Hvilken type fargeinformasjon støttes?

Biblioteker støtter fargedata for ett enkelt fargekart eller for fargetemaer. Biblioteker støtter bare prosessfarger.
Spotfarger støttes ikke, og legges til i biblioteker som prosessfarger.

Kan alle ressurser som lagres i biblioteker, brukes på nytt i Photoshop, Illustrator og InDesign?

De fleste ressurser kan brukes på nytt mellom Photoshop, Illustrator og InDesign, med unntak av lagstiler i
Photoshop, som for øyeblikket ikke kan brukes på nytt i Illustrator eller InDesign.

Hvis du bruker en InDesign-tekststilressurs i Illustrator eller PhotoShop, forsøker disse applikasjonene å knytte
egenskapene for ressursen til egenskapene for tekststiler i vertsprogrammet. Egenskaper som ikke finnes i
vertsprogrammet, blir ignorert.

Hvor lagres ressursene?

Ressursene lagres lokalt på enheten og synkroniseres til Creative Cloud.
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Kan jeg dele et bibliotek med andre?

Ja. Se Samarbeide om biblioteker.

Noen mobilapper som er integrert med Creative Cloud-biblioteker – Brush, Color og Shape og så videre – støtter
ennå ikke samarbeid om biblioteker. Biblioteker som er delt med deg, er heller ikke tilgjengelige når du arbeider i
disse mobilappene. Biblioteker du har delt med andre brukere, er imidlertid tilgjengelige i Creative Cloud-
skrivebordsapplikasjoner, i tillegg til mobilapper.

Trenger jeg Creative Cloud-medlemskap?

Du trenger et gratis eller betalt Creative Cloud-medlemskap for å bruke Creative Cloud-biblioteker.

Hvilke apper lar meg legge til eller bruke bibliotekressurser?

Creative Cloud-biblioteker støttes for øyeblikket av følgende apper og tjenester:

 Lagre ressurser i biblioteker Opprette ved hjelp av ressurser
fra biblioteker

DATAMASKIN   

Photoshop Ja Ja

Illustrator Ja Ja

InDesign Ja Ja

CC Market (via CC for datamaskin) Ja i/t

NETTLESER   

CC Assets Bare vise og administrere (gi nytt navn, slette)

MOBIL   

Shape CC Vektorformer i/t

Color CC Fargetemaer i/t

Brush CC Pensler i/t

Illustrator Draw i/t Bilder og figurer

Photoshop Sketch i/t Pensler

Hvor kan jeg finne ut mer om Creative Cloud-biblioteker?

Du kan finne ut mer om biblioteker med disse ressursene:
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Videoopplæringsmateriale

Komme i gang med Creative Cloud-biblioteker (oversikt)
Creative Cloud-biblioteker i Illustrator og mobil
Creative Cloud-biblioteker i Photoshop og mobil

Videoopplæringsmateriale der Creative Cloud-biblioteker demonstreres i mobilapper

Shape CC
Brush CC
Color CC
Illustrator Draw
Photoshop Sketch
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Arbeidsområde og arbeidsflyt

Opprette og lagre ditt eget arbeidsområde
Jeff Witchel  (15. october 2012)
Veiledning – video
Lær hvordan du tilpasser arbeidsområdet

Arbeide med verktøy
Kelly McCathran  (15. may 2012)
Veiledning – video
Verktøylinjen i InDesign inneholder en hel rekke verktøy, og mange av disse er skjult eller “kjedet” under verktøyene som vises til å
begynne med. I denne videoen får du se hovedverktøyene som brukes til å velge, rotere og endre størrelse på objekter. Du lærer også
om hvordan du bruker Tekstverktøyet for å redigere tekst og opprette rammer med eller uten kantlinjer, hvordan du veksler mellom
verktøy med tastaturet og hvordan du navigerer med Håndverktøyet og Zoomverktøyet.
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Opprette nye dokumenter

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Forvalg for dokument

Gjengivelse

Antall sider

Startside nr.

Motstående sider

Opprette nye dokumenter
Opprette et nytt dokument
Valg for nytt dokument
Oversikt over dokumentvinduet
Opprette egendefinerte sidestørrelser
Definere dokumentforvalg
Opprette et dokument ved hjelp av et forvalg

Sideutforming begynner med det grunnleggende: opprette et nytt dokument, definere sider og plassere marger og spalter eller endre innstillinger
for rutenett.

Opprette et nytt dokument

1. Velg Fil > Ny > Dokument.

I dialogboksen Nytt dokument kombineres dialogboksene Dokumentoppsett og Marger og spalter, slik at du kan angi sidestørrelse, marger
og sidespalter på ett sted. Du kan når som helst endre disse innstillingene.

2. Angi valg for dokumentoppsett. (Se Valg for nytt dokument.)

Hvis du vil angi dimensjonene for utfalls- og satslinjeområdene, klikker du på Pil-knappen foran etiketten Utfallende og Satslinje. Utfalls- og
satslinjeområdene strekker seg ut fra kantene på den definerte sidestørrelsen. Hvis du vil ha utfalls- eller satslinjeområder som strekker seg
like langt ut på alle sider, klikker du på ikonet Gjør alle innstillinger like .

3. (Bare i InDesign CC) Merk av for Forhåndsvisning for å vise hvordan det nye dokumentet vil se ut. Foreta nødvendige endringer om
nødvendig.

4. Velg OK hvis du vil åpne det nye dokumentet med de innstillingene du har angitt.

Hvis du vil angi standard layoutinnstillinger for alle nye dokumenter, velger du Fil > Dokumentoppsett eller Layout > Marger og spalter og angir
valg uten noen åpne dokumenter.

Valg for nytt dokument

Velg et forvalg som du har lagret tidligere.

Hvis du oppretter et dokument som skal skrives til PDF eller SWF for bruk på websider, endres flere alternativer i dialogboksen når
du velger alternativet Internett. Motstående sider blir for eksempel deaktivert, retningen endres fra stående til liggende, og det brukes en
sidestørrelse basert på skjermoppløsning. Du kan redigere alle disse innstillingene etter at dokumentet er opprettet.
CS6 og senere: Valg for digital publisering er lagt til for publikasjoner beregnet på Digital Publishing Suite. Du kan også endre valget av
dokumentet etter at det er opprettet.

Angi antall sider som skal opprettes i det nye dokumentet.

Angi hvilket sidetall dokumentet skal starte på. Hvis du angir et partall (for eksempel 2) med Motstående sider aktivert, vil det første
oppslaget i dokumentet starte med et tosidig oppslag. Se Starte et dokument med et tosidig oppslag.

Velg dette alternativet slik at venstre- og høyresider er vendt mot hverandre i et dobbeltsidig oppslag, for eksempel for bøker
og blader. Fjern merket for dette valget for å la hver side stå alene, for eksempel når du skriver ut flygeblad eller plakater eller når du vil at
objekter skal falle ut i innbindingen.
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Opprett tekstramme på malside

Primær tekstramme

Sidestørrelse

Orientering

Utfallende

Satslinje

Forhåndsvisning

Merk:

Til toppen av siden

Når du har opprettet et dokument, kan du bruke Sider-panelet for å lage oppslag med mer enn to sider eller angi at de første to sidene skal åpnes
som et oppslag. (Se Styre oppslagspaginering.)

CS5.5 og tidligere: Velg dette alternativet hvis du vil opprette en tekstramme på størrelse med området innenfor
marghjelpelinjene i henhold til spalteinnstillingene du har angitt. Maltekstrammen legges til i A-malen. (Se Bruke tekstrammer på malsider.)
Valget Opprett tekstramme på malside er bare tilgjengelig når du har valgt Fil > Ny > Dokument.

CS6  og senere: Velg dette alternativet for å legge til en primær tekstramme på malsiden. Når du bruker en ny malside, vil
artikkelen i den primære tekstrammen automatisk flyte inn i den primære tekstrammen for den nye malsiden.

Velg en sidestørrelse på menyen, eller angi verdier for Bredde og Høyde. Sidestørrelse henviser til den endelige størrelsen du vil
ha etter at utfallende eller andre merker utenfor siden er fjernet.

Velg Stående  (høyt) eller Liggende  (bredt). Disse ikonene virker dynamisk sammen med målene du angir under Sidestørrelse.
Når Høyde har den største verdien, velges ikonet for stående. Når Bredde har den største verdien, velges ikonet for liggende. Hvis du klikker på
ikonet som ikke er markert, bytter Høyde og Bredde verdier.
Tips: Hvis du vil angi dimensjonene for utfalls- og satslinjeområdene, velger du Pil-knappen foran etiketten Utfallende og Satslinje i dialogboksen
Nytt dokument. Hvis du vil ha utfalls- eller satslinjeområder som strekker seg like langt ut på alle sider, klikker du på ikonet Gjør alle innstillinger
like .

Utfallsområdet gjør det mulig å skrive ut objekter som er plassert i ytterkanten av den definerte sidestørrelsen. Hvis et objekt er
plassert i ytterkanten av en side med aktuelle dimensjoner, kan små feiljusteringer under utskriften eller ved tilskjæring gjøre at kanten i
utskriftsområdet blir delvis hvit. Plasser derfor slike objekter et stykke utenfor kanten, og beskjær etter at utskriften er ferdig. Utfallsområdet blir vist
med en rød linje i dokumentet. Du kan angi innstillinger for utfallsområde under Utfallende i dialogboksen Skriv ut.

Satslinjeområdet forkastes når dokumentet beskjæres til sin endelige sidestørrelse. Satslinjeområdet inneholder utskriftsinformasjon og
informasjon om egendefinert fargesøyle, eller viser andre instruksjoner og beskrivelser for annen informasjon i dokumentet. Hvis objektene (for
eksempel i tekstrammer) er plassert i satslinjeområdet, kommer de med på utskriften, men forsvinner når dokumentene beskjæres til endelig
sidestørrelse.
Hvis objektene er utenfor utfallsområdet eller satslinjeområdet (det som strekker seg lengst), blir de ikke skrevet ut.

(Bare i InDesign CC) Merk av i denne boksen for å vise hvordan det nye dokumentet vil se ut. Foreta nødvendige endringer i
valgene hvis forhåndsvisningen ikke er slik som ønsket.

Du kan også klikke på ikonet Lagre dokumentforvalg for å lagre dokumentinnstillingene for senere bruk.

Oversikt over dokumentvinduet

Hver side eller hvert sideoppslag i dokumentet har sitt eget montasjebord og hjelpelinjer, som vises i normal visningsmodus. (Velg Vis >
Skjermmodus > Normal hvis du vil bytte til normal visning.) Montasjebordet byttes ut med en grå bakgrunn når dokumentet vises i en av
forhåndsvisningsmodusene. (Se Forhåndsvise dokumenter.) Du kan endre fargen på bakgrunnen og hjelpelinjene for forhåndsvisningen i
innstillingene Hjelpelinjer og montasjebord.

Dokument og hjelpelinjer i normal visningsmodus

A. Oppslag (svarte linjer) B. Side (svarte linjer) C. Hjelpelinjer for marger (magenta linjer) D. Hjelpelinjer for spalter (fiolette linjer) E. Utfallsområde
(røde linjer) F. Satslinjeområde (blå linjer) 
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Merknader til dokumentvinduet:

Linjer i andre farger er hjelpelinjer for linjaler som, når de brukes, vises i lagfargen når de markeres. Se Lag.

Hjelpelinjer for spalter vises foran hjelpelinjer for marger. Når en hjelpelinje for en spalte er rett foran en hjelpelinje for en marg, skjules
hjelpelinjen for margen.

Opprette egendefinerte sidestørrelser

Du kan opprette egendefinerte sidestørrelser som vises på Sidestørrelse-menyen i dialogboksen Nytt dokument.

1. Velg Fil > Ny > Dokument.

2. Velg Egendefinert sidestørrelse på Sidestørrelse-menyen.

3. Skriv inn et navn for sidestørrelsen, angi innstillinger for sidestørrelse og klikk deretter på Legg til.

Filen New Doc Sizes.txt, som brukes for å opprette egendefinerte sidestørrelser i tidligere versjoner av InDesign, er ikke tilgjengelig i InDesign
CS5 eller senere.

Definere dokumentforvalg

Du kan arkivere dokumentinnstillinger for sidestørrelse, spalter, marger og utfalls- og satslinjeområder i et forvalg for å spare tid og sikre
konsekvens i dokumenter.

1. Velg Fil > Forvalg for dokument > Definer.

2. Velg Ny i dialogboksen som vises.

3. Gi forvalget et navn, og velg grunnleggende layoutinnstillinger i dialogboksen Nytt forvalg for dokument. (Se Valg for nytt dokument for å få
en beskrivelse av hvert valg.)

4. Velg OK to ganger.

Du kan arkivere et dokumentforvalg i en egen fil som du distribuerer til andre brukere. Du arkiverer og laster inn forvalgsfiler ved hjelp av
knappene Arkiver og Last inn i dialogboksen Forvalg for dokument.

Opprette et dokument ved hjelp av et forvalg

1. Gjør ett av følgende:

Velg Fil > Forvalg for dokument > [navn på forvalg]. (Hold nede Skift mens du velger forvalget for å opprette et nytt dokument basert på
forvalget uten å åpne dialogboksen Nytt dokument.)

Velg Fil > Ny > Dokument, og velg et forvalg på menyen Forvalg for dokument i dialogboksen Nytt dokument.

Dialogboksen Nytt dokument viser layoutinnstillingene fra forvalget.

2. Gjør eventuelt endringer i innstillingene, og velg OK.

Hvis du vil hoppe over dialogboksen Nytt dokument, holder du nede Skift-tasten mens du velger et forvalg på menyen Forvalg for dokument.
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Synkronisere innstillinger ved hjelp av Adobe Creative Cloud
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Følgende emner dekkes?
Innføring
Synkronisere innstillinger ved første start
Bruke funksjonen for synkronisering av innstillinger
Synkronisere innstillinger ved påfølgende starter
Håndtere synkronisering
Hva støttes ikke

Innføring

Når du arbeider på flere datamaskiner, kan det være utfordrende å håndtere og synkronisere tegnsett, menytilpasninger, hurtigtaster, egendefinerte
arbeidsområder og PDF-forhåndsinnstillinger mellom datamaskinene.

Den nye funksjonen Synkroniser innstillinger gir enkeltbrukere muligheten til å synkronisere innstillingene ved hjelp av Creative Cloud. Hvis du
bruker to datamaskiner, for eksempel én hjemme og den andre på jobb, gjør funksjonen Synkroniser innstillinger det enkelt for deg å holde disse
innstillingene synkronisert på disse to datamaskinene. Hvis du har skiftet ut en gammel datamaskin med en ny og har installert InDesign på nytt,
kan du også konfigurere applikasjonen raskt med alle innstillingene på plass, ganske enkelt ved å trykke på en knapp.

Merk: Du kan når som helst aktivere InDesign på bare to datamaskiner.

Synkroniseringen skjer via Adobe Creative Cloud-kontoen. Alle innstillingene lastes opp til Creative Cloud og lastes deretter ned og brukes på den
andre datamaskinen.

Alle synkroniseringsoperasjoner initialiseres av brukere. De kan ikke planlegges eller utføres automatisk (for eksempel ved oppstart eller under
avslutning).

Forutsetninger for at denne funksjonen skal fungere:

Datamaskinene må være koblet til Internett.
Du har logget deg på Adobe Creative Cloud-kontoen på begge datamaskinene.

Synkronisere innstillinger ved første start

Når du starter applikasjonen etter installeringen og oppretter et dokument eller åpner et eksisterende dokument første gang, vises en ledetekst der
du blir spurt om du vil starte synkroniseringen.

Klikk på Synkroniser innstillinger nå for å starte synkroniseringen.
Klikk på Deaktiver synkronisering av innstillinger for å deaktivere funksjonen.
Klikk på Avansert for å åpne dialogboksen Innstillinger, der du kan velge og tilpasse hvilke objekter som skal synkroniseres.

Bruke funksjonen for synkronisering av innstillinger
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Gjør ett av følgende:

[Anbefales] Klikk på ikonet Synkroniser innstillinger ( ) nederst i venstre hjørne av det aktive InDesign-dokumentvinduet, og klikk deretter
på Synkroniser innstillinger nå.
Klikk på Rediger (Mac: InDesign) > {Adobe-ID logget på} > Synkroniser innstillinger nå.

Synkronisere innstillinger ved påfølgende starter

Når du starter InDesign med eksisterende synkroniseringsinformasjon tilgjengelig og oppretter et dokument eller åpner et eksisterende dokument
første gang, vises en melding der du blir spurt om du vil synkronisere innstillingene fra skyen. Klikk på Synkroniser innstillinger nå for å starte
synkroniseringen.

Innstillingene lastes ned til de lokale datamaskinene og oppdateres i applikasjonen. Hvis du endrer tegnvariantsett, hurtigtaster, egendefinerte
arbeidsområder eller PDF-forhåndsinnstillinger, må du starte synkroniseringen før du lukker programmet. Du kan se synkroniseringsstatusen
nederst i venstre hjørne av dokumentstatuslinjen. Klikk på ikonet Synkroniser innstillinger ( ) på statuslinjen, og klikk deretter på Synkroniser
innstillinger nå.

Håndtere synkronisering

Hva blir synkronisert

Arbeidsområder
Menysett
PDF-forhåndsinnstillinger
Hurtigtaster
Tegnvariantsett

Velg hva du vil synkronisere

Gå til kategorien Innstillinger > Synkroniser innstillinger:

Klikk på Rediger (Mac: InDesign) > {Adobe-ID logget på} > Administrer synkronisering av innstillinger.
eller 
Klikk på Rediger (Mac: InDesign) > Innstillinger > Synkroniser innstillinger.
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Merk av i avmerkingsboksene for innstillingene du vil synkronisere. Du kan også velge hva du vil gjøre i tilfelle konflikt.

Hvis du vil lykkes med å synkronisere innstillingene, må du bare endre innstillingene i applikasjonen. Funksjonen for synkronisering av
innstillinger synkroniserer ikke noen filer som plasseres manuelt i en mappeplassering.

Angi et valg i tilfelle det oppstår konflikt

Det kan oppstå situasjoner der systemet kan oppdage synkroniseringskonflikter. Synkroniseringskonflikter oppstår når systemet ikke kan fastslå
om du vil ha en innstilling fra Creative Cloud eller beholde en innstilling fra den lokale datamaskinen, ettersom begge er endret etter siste
synkroniseringsoperasjon.

Tenk deg at du endrer PDF-forhåndsinnstillinger på jobbdatamaskinen og synkroniserer innstillinger i skyen. Deretter reiser du hjem og endrer de
samme forhåndsinnstillingene på hjemmedatamaskinen uten å synkronisere med skyen først. Ettersom både innstillingene i skyen og innstillingene
på hjemmedatamaskinen er oppdatert, oppstår det en konflikt når du prøver å synkronisere. Hvis du prøver å synkronisere i denne tilstanden,
vises en ledetekst for konflikt.

Lokal synkronisering: Synkroniser lokale innstillinger på denne datamaskinen i skyen. Overskriv skyversjonen med den lokale versjonen av
innstillingene.
Synkroniser Cloud: Synkroniser fra skyen med denne lokale datamaskinen. Ignorer endringer som er gjort i de lokale innstillingene, og erstatt
dem med innstillingene i skyen.

Hva støttes ikke

Hurtigtaster som er opprettet for Windows, synkroniseres bare med en Windows-datamaskin. Hurtigtaster på en Mac synkroniseres bare
med en Mac-datamaskin.
Objekter som lagres på en egendefinert plassering, synkroniseres ikke.
Alle endringer (for eksempel omorganisering av panel) som er gjort etter opprettingen av arbeidsområdet, synkroniseres ikke. For
synkronisering av arbeidsområde må du først konfigurere arbeidsmiljøet ditt, og deretter opprette et arbeidsområde og starte
synkroniseringsprosessen.

53



  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet

54

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nb_NO/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_no


Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for behandlede filer

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Dele innhold
Måter å arbeide med innhold på i InCopy
Behandlede filer
Gode rutiner for arbeid med behandlede filer
Eksempler på arbeidsflyt for behandlede filer
Angi brukeridentifikasjon
Arbeidsflytikoner

Dele innhold

Med plug-in-modulene for Adobe InCopy LiveEdit Workflow kan forfattere og redigerere lage kopi i InCopy samtidig som designere klargjør layout i
Adobe InDesign. Denne arbeidsflyten inneholder beholderfiler, kalt oppdrag, til gruppering av relaterte innholdsdeler samt verktøy for fillåsing og
varsling for deling og oppdatering av filer i InCopy eller InDesign over et delt nettverk eller i komprimerte pakker som kan distribueres via e-post.

I den delte arbeidsflyten for nettverk eksporterer InDesign-brukere tekst og grafikk til en delt plassering på et filsystem. Disse filene gjøres
tilgjengelige for InCopy-brukere som skal skrive og redigere innholdet. Markerte tekst- og grafikkrammer eksporteres enten til en oppdrag eller
som separate InCopy-filer. Filene blir en del av den behandlede prosessen og kobles til InDesign-dokumentet. Disse delte filene henvises til som
behandlede filer. Når brukere arbeider i oppdragsfilen eller InDesign-filen på en lokal server, formidles endringer i tilknyttet layout eller innhold til
alle brukere som er involvert i arbeidsflyten for dokumentet.

Flere InCopy- eller InDesign-brukere kan åpne en innholdsfil samtidig, og flere InCopy-brukere kan åpne en oppdragsfil samtidig, men InCopy-
filen kan bare sjekkes ut og redigeres av én bruker om gangen. Andre kan vise en versjon av den skrivebeskyttede filen. Brukeren som sjekker ut
en behandlet InCopy-fil, kan dele arbeidet sitt med andre brukere ved å arkivere filen på den delte serveren eller ved å returnere filen til InDesign-
brukeren. Andre brukere kan imidlertid ikke gjøre endringer i filen før den er sjekket inn igjen. Dette systemet gjør at flere brukere har tilgang til
samme fil, men sikrer at brukerne ikke overskriver hverandres arbeid.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen for InCopy LiveEdit Workflow (i PDF-format) på www.adobe.com/go/learn_liveedit_no.

Måter å arbeide med innhold på i InCopy

Innhold er enten tekst som flyter gjennom én eller flere rammer, eller importert grafikk. Det finnes fem vanlige måter å arbeide med innhold på i
InCopy: Åpne en oppdragspakke, åpne en koblet InCopy-fil, åpne en InDesign-fil som har koblede InCopy-filer, eller sette sammen innhold fra
bunnen i InCopy.

Åpne oppdragsfiler som er opprettet i InDesign

InDesign-brukere kan opprette en oppdragsfil og angi innhold som skal deles. Denne metoden lar InDesign-brukeren knytte sammen beslektede
komponenter (overskrift, brødtekst, grafikk, bildetekst osv.) og deretter tildele dem til ulike InCopy-brukere for skriving og redigering. InCopy-
brukere åpner oppdragsfilen og arbeider bare på komponentene som er tilordnet dem. Den aktive layoutvisningen viser hvordan den redigerte
teksten passer i en InDesign-layout uten at hele InDesign-dokumentet er åpnet. Hvis layouten imidlertid endres, må InDesign-brukeren oppdatere
oppdrag for å varsle InCopy-brukere om endringene. Du kan dele oppdragsfiler på en server eller gjennom oppdragspakker.
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Et InDesign-dokument (*.indd) med en oppdragsfil (*.icml) som består av tre koblede innholdsfiler (*.incx). Oppdraget og komponentene vises i
Oppdrag-panelet og åpnes i InCopy.

Åpne oppdragspakker

Arbeidsflyten for oppdragspakker er spesielt nyttig når designere og forfattere arbeider på samme prosjekt, men ikke har tilgang til en lokal server.
I slike tilfeller kan InDesign-brukeren opprette én eller flere pakker og sende de komprimerte filene til de tilordnede InCopy-brukerne via e-post.
InCopy-brukere kan åpne oppdragspakkene, redigere innholdet og returnere pakkene til InDesign-brukeren, som deretter kan oppdatere
dokumentet.

Åpne koblede InCopy-filer som er eksportert fra InDesign

I noen arbeidsflyter kan InDesign-brukere eksportere tekst og grafikk som egne filer i stedet for å samle dem i en oppdragsfil. Det er praktisk å
kunne eksportere egne filer hvis du arbeider med grafikk eller tekst som det ikke er noen forbindelse mellom. InCopy-brukere kan imidlertid ikke
se hvordan innholdet passer i InDesign-layouten.
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Et InDesign-dokument (*.indd) med tre koblede, men ikke tilordnede innholdsfiler (*.icml) som er åpnet i InCopy.

Åpne InDesign-dokumenter som har koblede InCopy-filer

InCopy-brukere kan åpne og redigere InDesign-dokumentet i InCopy hvis de vil vise alle sideobjektene med riktig layout. Denne fremgangsmåten
kan være nyttig til redigering og manuskriptberegning hvis det er viktig å se hele layouten, eller til redigering av de fleste artiklene i et dokument i
stedet for noen få. Når InCopy-brukeren har redigert artiklene, kan InDesign-brukeren oppdatere koblingene til de endrede filene. Hvis InDesign-
brukeren endrer layouten, varsles InCopy-brukeren når InDesign-dokumentet arkiveres.

Opprette innhold fra bunnen i InCopy

Du kan opprette innhold i InCopy som ikke er knyttet til en InDesign-fil. I disse enkeltstående dokumentene kan du skrive inn tekst, angi skrifttyper
og stiler og importere grafikk fra andre programmer (for eksempel Adobe Illustrator og Adobe Photoshop) for å forbedre teksten. Du kan også
tildele koder for fremtidig XML-bruk. Denne fremgangsmåten er et godt alternativ i en redaksjonell arbeidsflyt der innholdet er viktigere enn
utformingen. Du kan også sette opp og endre tekstområdet, sidestørrelsen og sideorienteringen for enkeltstående InCopy-dokumenter. Men hvis
artikkelen senere kobles til et InDesign-dokument, blir InCopy-innstillingene overstyrt av InDesign-innstillingene.

Behandlede filer

For at en fil skal kunne behandles, må den legges til en oppdragsfil, eksporteres fra InDesign som InCopy-innhold eller monteres som InCopy-
innhold i InDesign. Både innholdsstatus og eierforhold vises for behandlede filer. Med behandlede filer kan du:

Låse og låse opp artikler for å bevare filintegriteten.

Varsle InCopy-brukere når tilknyttet InDesign-layout er foreldet.

Se hvilken bruker som arbeider med en fil.

Varsle brukere når en InCopy-innholdsfil er foreldet, i bruk eller tilgjengelig for redigering. Blant varslingsmetodene er advarsler, rammeikoner
og statusikoner i Koblinger-panelet og i Oppdrag-panelet.

Skrivebeskyttede filer
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Når en innholdsfil blir en behandlet fil, er den til enhver tid skrivebeskyttet for alle brukere i arbeidsflyten, bortsett fra brukeren som har sjekket den
ut. Det opprettes automatisk en låsefil (*.idlk) når en bruker sjekker ut en innholdsfil, slik at bare denne brukeren kan redigere filen.
Skrivebeskyttede filer har følgende kjennetegn:

En InCopy-bruker kan ikke formatere teksten i filen manuelt. Hvis teksten har tilordnet tegn- eller avsnittsstiler, kan imidlertid en InDesign-
bruker endre definisjonen av disse stilene og dermed endre formateringen av teksten selv når filen er sjekket ut til noen andre. Disse
maldefinisjonsendringene gjenspeiles i teksten når InDesign-brukeren oppdaterer filen.

Generelt sett kan verken InCopy- eller InDesign-brukere endre objekter, for eksempel tekst og angitte maler, i låst InCopy-innhold. Noen
objekter, for eksempel tegn- og avsnittsmaler, brukes bare av innholdet. I låst innhold kan du for eksempel ikke endre måten en tegnmal
brukes på objekter på, men du kan endre selve tegnmalen, slik at utseendet på teksten endres.

En InDesign-bruker kan endre marger og spalter for tekstinnholdet, endre formen på og plasseringen av tekstrammene som artikkelen
opptar, og endre antall tekstrammer.

En InDesign-bruker kan endre geometri og formatering for en grafikkramme uten å sjekke ut grafikken. En InCopy-bruker kan ikke endre
grafikkrammer eller formatering for grafikkrammer. Både InDesign- og InCopy-brukere må sjekke ut grafikkrammen hvis de vil endre selve
grafikken (for eksempel rotere eller skalere den).

Gode rutiner for arbeid med behandlede filer

Følg disse retningslinjene for å forsikre deg om at du arbeider med det mest oppdaterte innholdet, og ikke overskriver andres arbeid:

Arkiver oppdragsfiler på en server som alle gruppemedlemmene har tilgang til. Hvis gruppemedlemmer ikke har tilgang til en server, kan du
opprette og distribuere oppdragspakker.

Når du oppretter et oppdrag, opprettes en spesialmappe til oppdragsfilen og innholdet. Bruk disse oppdragsmappene til å vedlikeholde
oppdrags- og innholdsfiler. De gjør det enklere å håndtere delte filer i en arbeidsgruppe og sikrer at brukerne åpner de riktige filene.

Åpne oppdragsfilen i stedet for en enkelt InCopy-artikkel i InCopy. Da kan du vise informasjon om manuskriptberegning og layout i korrektur-
og layoutvisningen. Hvis du eksporterer innhold uten å bruke oppdragsfiler, må du åpne InDesign-filen for å vise informasjon om
manuskriptberegning og layout.

Når du har åpnet en oppdragsfil, åpnet et InDesign-dokument eller sjekket ut innhold i InDesign eller InCopy, bør du straks kontrollere at
rammekanter vises (Vis > Tillegg > Vis rammekanter), slik at du kan se rammeikonene når de vises.

Hvis du må fjerne filer fra arbeidsflyten i InDesign, (for eksempel pga. en leveringsfrist), kan du koble dem fra eller avbryte en
oppdragspakke.

Eksempler på arbeidsflyt for behandlede filer

Når du bruker arbeidsflytbehandling mellom InCopy og InDesign, kan forfattere og redigerere skrive, skrive om, utvide og redigere dokumenter
samtidig som designere arbeider med layouten. Vanlige arbeidsflyter omfatter administrasjon av filer på en lokal server, deling av filer via e-
postpakker eller en kombinasjon av de to metodene.

Det forutsettes at du har en grunnleggende InDesign-mal med layoutgeometri, maler og plassholdertekst. Layoutgeometri inkluderer
sidedimensjoner og tekst- og grafikkrammer. Disse objektene brukes til å vise riktig informasjon om manuskriptberegning i InCopy.

Arbeidsflyt for lokal server

1. Opprett oppdrag og legg til innhold i dem i InDesign.

I dette trinnet blir eksporterte tekst- og grafikkrammer brukt i den behandlede prosessen, der de kan redigeres av InCopy-brukere.

2. Gjør oppdragsfilene tilgjengelige for InCopy-brukere.
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Arkiver filene på en server som alle arbeidsflytbrukerne har tilgang til.

3. Åpne oppdragsfilen i InCopy, og sjekk ut og rediger en artikkel eller et bilde.

I InCopy vises filene med innhold som er tilordnet deg, i Oppdrag-panelet. Hver gang du arkiverer filen på en lokal server, arkiveres endringene i
filsystemet og eventuelle andre brukere som arbeider med dokumentet (InDesign-layouten eller en annen behandlet innholdsfil i dokumentet), får
beskjed om endringene. Disse brukerne kan oppdatere innholdet for å vise de siste endringene. Innholdet er fremdeles sjekket ut til deg helt til du
sjekker det inn.

4. Arbeid med layouten i InDesign.

Uavhengig av om innholdsfilene redigeres i InCopy, kan InDesign-brukere arbeide med dokumentlayouten. De trenger ikke å sjekke ut
dokumentet. Når en InCopy-bruker arkiverer innhold som er sjekket ut, kan InDesign-brukeren oppdatere layouten med dette innholdet for å vise
de siste endringene.

5. Fortsett å arbeide i InCopy.

Når du er ferdig med å redigere dokumentet, sjekker du inn innholdet. Deretter kan andre brukere sjekke ut innholdet og arbeide med det. Hvis en
bruker endrer layouten i InDesign samtidig, kan du oppdatere og vise layoutgeometrien mens du arbeider.

6. Forsikre deg om at alt innhold er sjekket inn i InDesign.

Den behandlede arbeidsflyten gjør at du kan se hvem som har sjekket ut filer. Når innholdsfilene er sjekket inn, kan InDesign-brukere sjekke ut
filene for å ferdigstille layouten.

Arbeidsflyt for sending av pakke via e-post

1. Opprett og sende oppdragspakker i InDesign.

Opprett oppdragspakker og tilordne innhold til de aktuelle InCopy-brukerne, og send deretter pakkene til InCopy-brukerne. Pakkefilene sjekkes ut
automatisk slik at du unngår redigeringskonflikter.

2. Åpne oppdragspakken i InCopy, og sjekk ut og rediger en artikkel eller et bilde.

Hvis du mottar en oppdragspakke i en e-post, dobbeltklikker du på pakken for å åpne den i InCopy. Endringer du gjør i filen, arkiveres bare lokalt.
Andre brukere blir ikke varslet når du gjør endringer.

3. Arbeid med layouten i InDesign.

Uavhengig av om innholdsfilene er pakket, kan InDesign-brukere arbeide med dokumentlayouten. De trenger ikke å sjekke ut dokumentet. Hvis du
må oppdatere layouten eller oppdragene, kan du sende en oppdatert pakke til InCopy-brukerne.

4. Returner den redigerte pakken i InCopy.

Når du er ferdig med å redigere dokumentet, sjekker du inn innholdet og returnerer den endrede pakken. Andre brukere kan da sjekke ut
innholdet, vise de nyeste revisjonene og arbeide med filen.

5. Forsikre deg om at alt innhold er sjekket inn i InDesign.

Den behandlede arbeidsflyten gjør at du kan se hvem som har sjekket ut filer. Etter at oppdragspakken er returnert, sjekkes artiklene i
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oppdragspakken inn. InDesign-brukere kan sjekke ut filene for å ferdigstille layouten.

Angi brukeridentifikasjon

Alle brukere i arbeidsflyten må ha et brukernavn. Denne identifikasjonen viser hvem som har sjekket ut en bestemt fil, og gjør denne informasjonen
tilgjengelig for andre brukere. Den kreves også for å sjekke ut en fil til redigering.

Hvis du allerede har angitt et brukernavn, men vil endre det, må du først sjekke inn eventuelt innhold du har sjekket ut. Hvis brukeridentifikasjonen
endres under en redigeringsøkt, har du ikke mulighet til å redigere innhold du allerede har sjekket ut. Det ville vært sjekket ut til deg under et annet
navn

Brukeridentifikasjon er programspesifikk, dvs. at én enkelt bruker ikke kan ha mer enn én brukeridentifikasjon per program.

Når en bruker oppgir en merknad eller oppretter en sporet endring ved hjelp av InCopy-funksjonene Merknader og Spor endringer,
identifiseres vedkommende ved hjelp av brukernavnet.

1. Gjør ett av følgende:

Velg Fil > Bruker.

Velg Bruker på menyen i Oppdrag-panelet.

2. Skriv inn et unikt navn, og velg OK.

Hvis du glemmer å angi brukernavn på denne måten, får du beskjed om å angi det første gang du prøver å utføre en arbeidsflythandling.

Farge-listen i denne dialogboksen brukes til å identifisere redigeringsmerknader og sporede endringer. Du kan velge farge nå hvis du vil,
men dette har ikke noe å si for handlinger du utfører i en behandlet arbeidsflyt.

Arbeidsflytikoner

Ikoner kan vises på tekst- og grafikkrammer, i Oppdrag-panelet og på artikkellinjen (bare i InCopy). Redigeringsstatusikoner, som gir informasjon
om innholdsstatus, vises ved siden av behandlede filer i Koblinger-panelet og Oppdrag-panelet. Ikoner vises på rammer som inneholder en koblet
InCopy-artikkel (i Layout-visningen både i InDesign og InCopy). Disse ikonene gir også informasjon om innholdsstatus, og de kan brukes til å
skille innhold som er behandlet, fra innhold som ikke er behandlet. Den tilknyttede verktøyinfoen viser redigeringsstatus og eierforhold. Hvis du vil
vise rammeikonene, må du kontrollere at rammekanter vises i InDesign og InCopy (Vis > Tillegg > Vis rammekanter).

(InDesign) InDesign-dokumentvinduet må vises i normalmodus for at rammekantene skal vises. (Velg Normal modus-knappen  nederst til
venstre i verktøykassen.)

Ikon Navn Plassering

Tilgjengelig Oppdrag-panelet (InDesign og
InCopy), tekstrammer og
grafikkrammer

I bruk av [navn] Oppdrag-panelet, tekstrammer og
grafikkrammer

Redigering Oppdrag-panelet, tekstrammer og
grafikkrammer

Tilgjengelig og foreldet Tekstrammer og grafikkrammer

I bruk av [navn] og foreldet Tekstrammer og grafikkrammer

Redigerer og foreldet Tekstrammer og grafikkrammer

Foreldet Oppdrag-panelet
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  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet

Merk: Når Foreldet-ikonet vises sammen med ikonene Tilgjengelig, I bruk, Redigerer, Tekstinnhold og Grafikkinnhold, betyr det at innholdet er
foreldet, dvs. at versjonen i filsystemet er nyere enn versjonen som vises på datamaskinen.

Adobe anbefaler også
Arbeide med enkeltstående dokumenter

Bruke redigeringsmerknader

Tekstinnhold er foreldet Oppdrag-panelet og tekstrammer

Tekstinnhold er oppdatert Oppdrag-panelet og tekstrammer

Grafikkinnhold er foreldet Oppdrag-panelet og grafikkrammer

Grafikkinnhold er oppdatert Oppdrag-panelet og grafikkrammer

Pakket innhold Oppdrag-panelet
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Grunnleggende om arbeidsområdet

Til toppen av siden

Oversikt over arbeidsområde
Håndtere vinduer og paneler
Lagre og veksle mellom arbeidsområder
Om visningsmoduser
Bruke statuslinjen
Oversikt over kontrollpanelet
Navigatør-panelet
Bruke hurtigmenyer
Endre innstillinger for grensesnitt

Klikk på følgende koblinger hvis du vil ha mer informasjon.

Oversikt over arbeidsområde

Du oppretter og redigerer dokumentene og filene med ulike elementer som paneler, linjer og vinduer. Alle oppsett med disse elementene kalles et
arbeidsområde. Arbeidsområdene i de forskjellige programmene i Adobe® Creative Suite® 5 ser like ut, og det er derfor lett å bytte mellom dem.
Du kan også tilpasse hvert enkelt program til din måte å arbeide på, ved å velge blant flere forhåndsdefinerte arbeidsområder eller opprette ditt
eget arbeidsområde.

Selv om oppsettet for standardarbeidsområdet varierer fra produkt til produkt, kan du bearbeide elementene omtrent på samme måte i alle
produktene.

Programlinjen langs øvre kant inneholder en arbeidsområdeveksler, menyer (bare Windows) og andre programkontroller. På Mac kan du for
bestemte produkter vise eller skjule den ved hjelp av Vindu-menyen.

Verktøypanelet inneholder verktøy for å opprette og redigere bilder, grafikk, sideelementer og så videre. Beslektede verktøy er gruppert.

Kontrollpanelet viser alternativer for verktøyet som er valgt for øyeblikket. I Illustrator viser kontrollpanelet alternativer for objektet som er
valgt for øyeblikket. (I Adobe Photoshop® kalles dette alternativlinjen. I Adobe Flash®, Adobe Dreamweaver® og Adobe Fireworks® kalles
dette egenskapsinspektøren (Property Inspector). Den inneholder egenskaper for elementet som er valgt for øyeblikket.)

Dokumentvinduet viser filen du arbeider med. Dokumentvinduer kan være faneinndelt og kan i enkelte tilfeller grupperes og forankres.

Paneler hjelper deg med å følge med på og gjøre endringer i arbeidet. Eksempler er Timeline i Flash, Brush-panelet i Illustrator, lagpanelet i
Adobe Photoshop® og CSS Styles-panelet i Dreamweaver. Paneler kan grupperes, stakkes eller forankres.

Programrammen grupperer alle arbeidsområdeelementene i ett enkelt integrert vindu der programmet fungerer som én enkelt enhet. Når du
flytter eller endrer størrelse på programrammen eller noen av elementene, samhandler elementene med hverandre slik at ingen overlapper.
Paneler forsvinner ikke når du bytter program eller når du utilsiktet klikker utenfor programmet. Hvis du arbeider med to eller flere
programmer, kan du plassere dem side ved side på skjermen eller på flere skjermer.

Hvis du bruker Mac og foretrekker det tradisjonelle friformgrensesnittet, kan du deaktivere programrammen. I Adobe Illustrator® kan du for
eksempel velge Windows > Application Frame for å aktivere eller deaktivere den. (I Flash er programrammen på permanent for Mac, og
Dreamweaver for Mac bruker ikke noen programramme.)
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Standard arbeidsområde for Illustrator

A. Dokumentvinduer med kategorier B. Programlinje C. Arbeidsområdeveksler D. Tittellinje for panelet E. Kontrollpanel F. Verktøypanel G.
Knappen Skjul til ikoner H. Fire panelgrupper, forankret loddrett 

Skjule eller vise alle paneler

(Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Hvis du vil skjule eller vise alle paneler, inkludert verktøypanelet og kontrollpanelet, trykker du Tab.

(Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Hvis du vil skjule eller vise alle paneler, bortsett fra verktøypanelet og kontrollpanelet, trykker du
Skift+Tab.

Du kan skjule paneler midlertidig hvis Vis skjulte paneler automatisk (Auto-Show Hidden Panels) er valgt i innstillingene for grensesnittet. Det er
alltid på i Illustrator. Flytt pekeren til kanten av programvinduet (Windows®) eller kanten av skjermen (Mac OS®) og hold den over stripen som
vises.

(Flash, Dreamweaver, Fireworks) Trykk på F4 for å skjule eller vise alle paneler.

Vise alternativer for panel

Klikk panelmenyikonet  øverst til høyre i panelet.

Du kan åpne en panelmeny selv om panelet er minimert.

I Photoshop kan du endre skriftstørrelsen for tekst i panelene og verktøytipsene. Under innstillinger for grensesnitt velger du en størrelse
på menyen Skriftstørrelse i grensesnitt.

(Illustrator) Justere lysstyrken på panelet

Flytt glidebryteren for lysstyrken under User Interface preferences. Denne kontrollen gjelder for alle paneler, også kontrollpanelet.

Omkonfigurere verktøypanelet

Du kan vise verktøyene i verktøypanelet i én enkelt kolonne eller side ved side i to kolonner. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i
verktøypanelet i Fireworks og Flash.)
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I InDesign og InCopy kan du også bytte fra enkel kolonnevisning til dobbel kolonnevisning (eller enkeltrad) ved å angi ønsket alternativ i
innstillingene for grensesnittet.

Klikk på den doble pilen øverst i verktøypanelet.

Håndtere vinduer og paneler

Du kan opprette et egendefinert arbeidsområde ved å flytte og tilpasse dokumentvinduer og paneler. Du kan også lagre arbeidsområder og bytte
mellom dem. I Fireworks kan det føre til uventede resultater å endre navnet på egendefinerte arbeidsområder.

Følgende eksempler bruker Photoshop til å demonstrere. Arbeidsområdet fungerer på samme måte i alle produkter.

Endre rekkefølgen på, forankre eller fristille dokumentvinduer

Når du åpner mer enn én fil, åpnes hver fil i et eget dokumentvindu med fane.

Du kan endre rekkefølgen på dokumentvinduene ved å dra ønsket vindusfane til et nytt sted i gruppen.
Du kan fristille et dokumentvindu fra en gruppe med vinduer ved å dra vindusfanen ut av gruppen.

I Photoshop kan du også velge Vindu > Ordne > Flyt i vindu for å fristille et enkelt dokumentvindu, eller Vindu > Ordne > Flyt i alle vinduer
for å fristille alle dokumentvinduene samtidig. Se den tekniske merknaden kb405298 hvis du vil vite mer.

Dreamweaver støtter ikke forankring og fristilling av dokumentvinduer. Bruk minimeringsknappen i dokumentvinduet til å opprette fristilte
vinduer (Windows), eller velg Vindu > Side ved side loddrett for å opprette dokumentvinduer side ved side. Søk etter “Tile Vertically” (Side
ved side loddrett) i hjelpen for Dreamweaver hvis du vil ha mer informasjon om dette emnet. Arbeidsflyten er litt forskjellig for Macintosh-
brukere.

Du kan forankre et dokumentvindu i en annen gruppe med dokumentvinduer ved å dra vinduet inn i den nye gruppen.

Hvis du vil opprette grupper av dokumenter stablet eller side ved side, drar du vinduet til en av slippsonene øverst, nederst eller på en av
sidene i et annet vindu. Du kan også velge et oppsett for gruppen ved hjelp av Oppsett-knappen på programlinjen.

Ikke alle produkter har denne funksjonaliteten. Produktet kan imidlertid ha en Overlappet- og Side ved side-kommando på Vindu-menyen
for å hjelpe deg med å ordne dokumentene på skjermen.

Hvis du vil bytte til et annet dokument i en faneinndelt gruppe når du drar en markering, drar du markeringen over dokumentfanen et
øyeblikk.

Ikke alle produkter har denne funksjonaliteten.

Forankre og fjerne forankring for paneler

En forankring er en samling paneler eller panelgrupper som vises sammen, vanligvis loddrett. Du forankrer og fjerner forankring for paneler ved å
flytte panelene inn og ut av forankringen.

Hvis du vil forankre et panel, drar du det inn i dokken etter kategorien, over, under eller mellom andre paneler.

Hvis du vil forankre en panelgruppe, drar du den etter tittellinjen (den heltrukne, tomme linjen over kategoriene) inn i forankringen.

Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe, drar du dem ut av forankringen etter kategorien eller tittellinjen. Du kan dra dem inn i en
annen forankring eller gjøre dem frittflytende.
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Navigatør-panelet (Navigator) dras ut til en ny forankring, angitt ved blå, loddrett utheving

Navigatør-panelet (Navigator) i sin egen forankring

Du kan hindre at paneler fyller all plassen i en forankring. Dra den nederste kanten av forankringen opp slik at den ikke møter kanten for
arbeidsområdet.

Flytte paneler

Når du flytter paneler, ser du blå, uthevede slippsoner, som er områder du kan flytte panelet til. Du kan for eksempel flytte et panel opp eller ned i
en forankring ved å dra det til den smale, blå slippsonen over eller under et annet panel. Hvis du drar til et område som ikke er en slippsone, vil
panelet flyte fritt i arbeidsområdet.

Slippsonen aktiveres av musepekerposisjonen (ikke panelposisjonen). Hvis du ikke ser slippsonen, kan du prøve å dra musen til stedet der
droppsonen skal være.

Du flytter et panel ved å dra det etter kategorien.

Hvis du vil flytte en panelgruppe, drar du tittellinjen.

En smal, blå slippsone betyr at Farge-panelet (Color) vil forankres for seg selv over Lag-panelgruppen (Layers).

A. Tittellinje B. Tabulator C. Slippsone 

Hvis du vil forhindre at et panel forankres under flytting, trykker du Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du flytter panelet. Hvis du
vil avbryte operasjonen, trykker du Esc mens du flytter panelet.

Legge til og fjerne paneler

Hvis du flytter alle paneler fra en forankring, forsvinner forankringen. Du kan opprette en forankring ved å flytte paneler til arbeidsområdets høyre
kant til en slippsone vises.
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Hvis du vil fjerne et panel, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du panelfanen og velger Lukk, eller du fjerner merkingen av
panelet på Vindu-menyen (Window).

Hvis du vil legge til et panel, velger du det på Vindu-menyen og forankrer det der du vil.

Redigere panelgrupper

Hvis du vil flytte et panel inn i en gruppe, drar du panelkategorien til den uthevede slippsonen i gruppen.

Legge til et panel i en panelgruppe

Hvis du vil endre måten paneler er sortert på i en gruppe, drar du panelkategorien til en ny plassering i gruppen.

Hvis du vil fjerne et panel fra en gruppe, slik at det flyter fritt, tar du tak i kategorien og drar panelet ut av gruppen.

Hvis du vil flytte en gruppe, drar du tittellinjen (området over kategoriene).

Stable flytende paneler

Panelet flyter fritt når du drar det ut av forankringen, men ikke inni en slippsone. Du kan plassere det flytende panelet hvor som helst på
arbeidsområdet. Du kan stable flytende paneler eller panelgrupper, slik at de kan flyttes som én enhet når du drar den øverste tittellinjen.

Frittflytende stakkpaneler

Hvis du vil stable flytende paneler, tar du tak i kategorien og drar panelet til slippsonen nederst i et annet panel.

Hvis du vil endre stakkrekkefølgen, drar du panelet opp eller ned etter kategorien.

Husk å slippe kategorien i den smale slippsonen mellom panelene, og ikke i den brede slippsonen i en tittellinje.

Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe fra stakken, slik at den flyter for seg selv, tar du tak i kategorien eller tittellinjen og drar den
ut.

Endre størrelse på paneler

Dobbelklikk en kategori for å minimere eller maksimere et panel, en panelgruppe eller en stabel med paneler. Du kan også dobbeltklikke
kategoriområdet (det tomme området ved siden av kategoriene).

Hvis du vil endre størrelsen på et panel, drar du en av panelsidene. Noen paneler, blant annet Farge-panelet i Photoshop, kan du ikke endre
størrelsen på ved å dra.

Skjule og utvide panelikoner
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Du kan skjule paneler til ikoner for å få gjøre arbeidsområdet ryddigere. I enkelte tilfeller er paneler skjult til ikoner i standardarbeidsområdet.

Paneler skjult til ikoner

Paneler utvidet fra ikoner

Hvis du vil skjule eller utvide alle panelikonene i en kolonne, klikker du den doble pilen øverst i forankringen.
Hvis du vil utvide ett enkelt panelikon, klikker du det.
Hvis du vil endre størrelsen på panelikoner slik at du bare ser ikonene (og ikke etikettene), justerer du bredden på forankringen til teksten
forsvinner. Når du vil vise ikonteksten igjen, gjør du forankringen bredere.
Hvis du vil skjule et utvidet panel tilbake til et ikon, klikker du panelfanen, panelikonet eller den doble pilen på panelets tittellinje.

Hvis du velger Skjul ikonpaneler automatisk (Auto-Collapse Icon Panels) fra innstillingene for grensesnittet i enkelte produkter, vil et utvidet
panel automatisk skjules til et ikon når du klikker utenfor panelet.

Hvis du vil legge til et flytende panel eller en panelgruppe i en ikonforankring, drar du det inn etter fanen eller tittellinjen. (Paneler skjules
automatisk til ikoner når de legges til i en ikonforankring.)

Hvis du vil flytte et panelikon (eller en panelikongruppe), drar du ikonet. Du kan dra panelikoner opp og ned i forankringen, inn i andre
forankringer (der de vises i forankringens panelstil) eller utenfor forankringen (der de vises som flytende ikoner).

Lagre og veksle mellom arbeidsområder

Ved å lagre gjeldende størrelse og plassering for paneler som et arbeidsområde, kan du gjenopprette arbeidsområdet selv om du flytter eller lukker
et panel. Navnene på lagrede arbeidsområder vises i arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

Lagre et egendefinert arbeidsområde

1. Gjør ett av følgende når arbeidsområdet er konfigurert slik du vil lagre det:

(Illustrator) Velg Vindu > Arbeidsområde > Lagre arbeidsområde (Window > Workspace > Save Workspace).

(Photoshop, InDesign, InCopy) Velg Vindu > Arbeidsområde > Nytt arbeidsområde (Window > Workspace > New Workspace).

(Dreamweaver) Velg Window > Workspace Layout > New Workspace.

(Flash) Velg Choose New Workspace på arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

(Fireworks) Velg Save Current på arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

2. Skriv inn et navn på arbeidsområdet.

3. (Photoshop, InDesign) Velg ett eller flere alternativer under Hent/Registrer:
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Panelplasseringer

Hurtigtaster

Menyer eller tilpasning av menyer

Merk:
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Lagrer gjeldende panelplasseringer (bare InDesign).

Lagrer gjeldende sett med hurtigtaster (bare Photoshop).

Lagrer gjeldende sett med menyer.

Vise eller veksle mellom arbeidsområder

Velg et arbeidsområde fra arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

I Photoshop kan du tilordne hurtigtaster til hvert arbeidsområde, slik at du raskt kan navigere mellom dem.

Slette et egendefinert arbeidsområde

Velg Behandle arbeidsområder på arbeidsområdeveksleren på programlinjen, velg arbeidsområdet, og klikk deretter Slett. (Alternativet er
ikke tilgjengelig i Fireworks.)

(Photoshop, InDesign, InCopy) Velg Slett arbeidsområde fra arbeidsområdeveksleren.

(Illustrator) Velg Window > Workspace > Manage Workspaces, velg arbeidsområdet og klikk deretter sletteikonet.

(Photoshop, InDesign) Velg Vindu > Arbeidsområde > Slett arbeidsområde, velg arbeidsområdet og klikk deretter Slett.

Gjenopprette standardarbeidsområdet

1. Velg Standard eller Viktigste fra arbeidsområdeveksleren på programlinjen. For Fireworks ser du artikkelen
http://www.adobe.com/devnet/fireworks/articles/workspace_manager_panel.html.

I Dreamweaver er Designer standardarbeidsområdet.

2. For Fireworks (Windows) sletter du disse mappene:

Windows Vista

\\Users\<brukernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS4\

Windows XP

\\Documents and Settings\<brukernavn>\Application Data\Adobe\Fireworks CS4

3. (Photoshop, InDesign, InCopy) Velg Vindu > Arbeidsområde > Tilbakestill (Window > Workspace > Reset) [navn på arbeidsområde].

(Photoshop) Gjenopprette et lagret arbeidsområdeoppsett

I Photoshop vises arbeidsområder automatisk slik du sist ordnet dem, men du kan gjenopprette det opprinnelige, lagrede oppsettet for paneler.

Du kan gjenopprette et enkelt arbeidsområde ved å velge Vindu > Arbeidsområde > Tilbakestill Navn på arbeidsområde.

Hvis du vil gjenopprette alle arbeidsområdene som er installert med Photoshop, klikker du Gjenopprett standardarbeidsområder i
innstillingene for grensesnitt.

Hvis du vil endre rekkefølgen på arbeidsområdene på programlinjen, drar du dem.

Om visningsmoduser

Du kan endre synligheten til dokumentvinduet ved hjelp av modusknappene nederst i verktøykassen eller ved å velge kommandoer under Vis >
Skjermmodus. Når verktøykassen vises i én enkelt kolonne, kan du velge visningsmodus ved å klikke på knappen for gjeldende modus og velge
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Normal modus 

Forhåndsvisningsmodus 

Utfallende modus 

Satslinjemodus 

Presentasjonsmodus 
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en annen modus på menyen som vises.

Grafikk vises i et standardvindu der alle synlige rutenett og hjelpelinjer vises, ikke-utskrivbare objekter vises og et hvitt
montasjebord.

Grafikk vises som om det er en utskrift der alle ikke-utskrivbare objekter er skjult (rutenett, hjelpelinjer og andre ikke-
utskrivbare objekter), og montasjebordet er satt til forhåndsvisning av bakgrunnsfargen som er definert i Innstillinger.

Grafikk vises som om den er en utskrift der alle ikke-utskrivbare objekter er skjult (rutenett, hjelpelinjer og andre ikke-
utskrivbare objekter), montasjebordet er satt til bakgrunnsfargen for forhåndsvisning som er definert i Innstillinger, og alle utskriftsobjekter i
utfallsområdet for dokumentet (definert i Dokumentoppsett) vises.

Grafikk vises som om den er en utskrift der alle ikke-utskrivbare objekter er skjult (rutenett, hjelpelinjer og andre ikke-utskrivbare
objekter), montasjebordet er satt til bakgrunnsfargen for forhåndsvisning som er definert i Innstillinger, og alle utskriftsobjekter i satslinjeområdet
for dokumentet (definert i Dokumentoppsett) vises.

Viser grafikk som om det var en lysbildepresentasjon, uten menyer, paneler og verktøy. Se Bruke presentasjonsmodus.

Bruke statuslinjen

Statuslinjen (nederst til venstre i dokumentvinduet) viser informasjon om filstatus, og her kan du også gå til en annen side. Klikk på
statuslinjemenyen når du vil

Vis den gjeldende filen i filsystemet ved å velge Vis i Utforsker (Windows®) eller Vis i Finder (Mac OS®).

vise den gjeldende filen i Adobe® Bridge® ved å velge Vis i Bridge

Vis gjeldende fil i Adobe Mini Bridge ved å velge Vis i Mini Bridge.

I Mac OS kan du vise zoomeprosenten på statuslinjen ved å skjule programlinjen (Vindu > Programlinje). I Windows kan du ikke skjule
programlinjen.

Oversikt over kontrollpanelet

Kontrollpanelet (Vindu > Kontroll) gir rask tilgang til valg, kommandoer og andre paneler relatert til gjeldende sideobjekt eller objekter du markerer.
Kontrollpanelet er som standard forankret øverst i dokumentvinduet. Du kan imidlertid forankre det nederst i vinduet, konvertere det til et flyttbart
panel eller skjule det helt.

Valgene som vises i kontrollpanelet, varierer avhengig av typen objekt du markerer:

Når du markerer en ramme, viser kontrollpanelet valg for å endre størrelse, flytte, skråstille og rotere rammen eller bruke en objektmal.

Når du markerer tekst i en ramme, viser kontrollpanelet enten valg for tegn- eller avsnittsformatering. Klikk på ikonene for avsnitt og tegn til
venstre i kontrollpanelet for å finne ut om valg for avsnitts- eller tegnformatering vises. Hvis størrelsen på skjermen og oppløsningen tillater
det, viser kontrollpanelet også andre formateringsvalg. Hvis du for eksempel velger tegnikonet, vises alle valg for tegnformatering. Noen valg
for avsnittsformatering vises til høyre i kontrollpanelet. Hvis du velger avsnittsikonet, vises alle valg for avsnittsformatering. Noen valg for
tegnformatering vises til høyre.

Når du markerer en tabellcelle, viser kontrollpanelet valg for å justere rad- og kolonnestørrelser, slå sammen celler, justere tekst og legge til
streker.
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Til toppen av siden

Siden valgene i kontrollpanelet stadig endres, kan du bruke verktøyinfo til å få informasjon om de enkelte valgene ved å holde pekeren over et
ikon eller en valgetikett og se på beskrivelsene.

Kontrollpanel med verktøyinfo vist

Kontrollpanelmeny

Hvis du vil åpne dialogbokser som er tilknyttet kontrollpanelikoner, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på et
kontrollpanelikon. Når du for eksempel har markert en ramme, holder du nede Alt eller Tilvalg og klikker på rotasjonsvinkelikonet  for å åpne
dialogboksen Roter.

Vise panelmenyen

Klikk på ikonet  til høyre i kontrollpanelet.

Forankre eller gjøre kontrollpanelet flyttbart

Gjør ett av følgende:

Dra den vertikale linjen på venstre side i kontrollpanelet til verktøylinjen forankres øverst eller nederst i programvinduet (Windows) eller
på skjermen (Mac OS).

Velg Parker øverst, Parker nederst eller Flyt på kontrollpanelmenyen.

Tilpasse kontrollpanelet

1. Velg Tilpass på kontrollpanelmenyen, som du finner på høyre side av kontrollpanelet.

2. Angi valgene du vil vise eller skjule, og klikk deretter på OK.

Navigatør-panelet

Hvis du er vant til å bruke tidligere versjoner av InDesign, lurer du kanskje på hvorfor du ikke finner Navigatør-panelet. Det finnes ikke noe
Navigatør-panel i InDesign CS5. Panelet er erstattet med Kraftig zoom-funksjonen. Se Bruke kraftig zoom.

Bruke hurtigmenyer

Til forskjell fra menyene som vises øverst på skjermen, inneholder hurtigmenyer kommandoer som varierer i henhold til det aktive verktøyet eller
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Verktøyinfo

Vis miniatyrer ved montering

Vis transformeringsverdier

Aktiver flerberøringsbevegelser

Marker objekt under markeringsverktøy

Flytende verktøypanel

Skjul ikonpaneler automatisk

Vis skjulte paneler automatisk

Åpne dokumenter som faner

Aktiver parkering av flytende dokumentvindu

Håndverktøy

Live skjermtegning

markeringen. Du kan bruke hurtigmenyer som en rask måte å velge vanlige kommandoer på.

1. Plasser pekeren over dokumentet, objektet eller panelet.

2. Klikk med høyre museknapp.

Hvis du ikke har en mus med to knapper, kan du vise en hurtigmeny ved å trykke på Ctrl mens du klikker med musen (Mac OS).

Endre innstillinger for grensesnitt

1. Velg Rediger > Innstillinger > Grensesnitt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Grensesnitt (Mac OS).

2. Velg innstillingene du vil angi, og velg OK.

Det vises verktøyinformasjon når du holder musepekeren over grensesnittelementer som verktøy på verktøylinjen eller valg i
kontrollpanelet. Velg Ingen for å slå av verktøyinfo.

Når du monterer grafikk, vises det en miniatyr av bildet i markøren for den lastede grafikken. Må samme måte
vises det en miniatyr av de første linjene i en tekst i markøren for lastet tekst. Deaktiver dette valget hvis du ikke vil at miniatyrer skal vises ved
montering av grafikk eller tekst.

Når du oppretter, endrer størrelse på eller roterer et objekt, viser markøren [x,y]-koordinatene, bredden og høyden
eller informasjon om rotasjonen.

Velg dette alternativet hvis du vil at flerberøringsbevegelser med musen i Windows og Mac OS skal virke i
InDesign. Når du for eksempel bruker den magiske musen i Mac OS, ruller sveipebevegelsen opp eller ned eller går til forrige eller neste siste
eller oppslag, og rotasjonsbevegelsen roterer oppslaget.

Velg dette alternativet for å markere rammekantene på objekter når segmentverktøyet beveges over
det.

Angi om verktøylinjen skal vises som en enkeltkolonne, en dobbeltkolonne eller en enkeltrad.

Når det er merket av for dette valget, lukkes det åpne panelet automatisk når du klikker i dokumentvinduet.

Når du skjuler paneler ved å trykke på tabulatortasten, vises panelene midlertidig når du holder musepekeren
over siden av dokumentvinduet, hvis det er merket av for dette valget. Hvis det ikke er merket av for dette valget, må du trykke på tabulatortasten
en gang til for å vise paneler.

Når det er ikke er merket av for dette valget, vises dokumenter som du oppretter eller åpner, som flytende vinduer
i stedet for fanebaserte vinduer.

Når dette alternativet er valgt, kan du forankre flytende dokumentvinduer sammen som
fanebaserte vinduer. Når dette alternativet ikke er valgt, forankres ikke flytende dokumentvinduer sammen med andre dokumentvinduer, med
mindre du holder nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar.

Hvis du vil velge om du vil bruke blindtekst på tekst og bilder når du ruller i et dokument, drar du glidebryteren for håndverktøyet til
ønsket nivå for ytelse i forhold til kvalitet.

Velg et alternativ for å angi om bildet skal tegnes på nytt når du drar et objekt. Hvis du velger Øyeblikkelig, tegnes bildet på
nytt mens du drar. Hvis du velger Aldri, flyttes bare rammen når du drar et bilde, mens bildet flyttes når du slipper museknappen. Hvis du velger
Forsinket, tegnes bildet på nytt bare når du venter litt før du drar. Forsinket fungerer på samme måte som i InDesign CS4.

Adobe anbefaler også
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Standard tastatursnarveier
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Til toppen av siden

Interaktiv veiledning for snarveier
Taster for verktøy
Taster for markering og flytting av objekter
Taster for transformering av objekter
Taster for redigering av baner og rammer
Taster for tabeller
Taster for søking i og endring av tekst
Taster for arbeid med teksttyper
Taster for navigering i og markering av tekst
Taster for visning av dokumenter og dokumentarbeidsområder
Taster for arbeid med XML-koder
Taster for oppretting av stikkordregister
Taster for paneler
Taster for kontrollpanelet
Taster for typepaneler og dialogbokser
Taster for tegnmaler og avsnittsmaler
Taster for Tabulator-panelet
Taster for Lag-panelet
Taster for Sider-panelet
Taster for Farge-panelet
Taster for bruk av panelet Forhåndsvisning av separasjoner
Taster for Fargeprøver-panelet
Taster for Transformering-panelet
Taster for å løse konflikter mellom Mac OS 10.3x og 10.4

Adobe InDesign CS5 inneholder snarveier som gjør at du raskt kan arbeide med dokumenter uten å bruke musen. Mange tastatursnarveier vises
ved siden av kommandonavnene på menyene. Du kan bruke standardsettet med snarveier for InDesign eller snarveisettet for QuarkXPress 4.0
eller Adobe PageMaker 7.0, eller du kan lage ditt eget snarveisett. Du kan dele snarveisett med andre som bruker InDesign på samme plattform.

InDesign inneholder snarveier som gjør at du raskt kan arbeide med dokumenter uten å bruke musen. Mange tastatursnarveier vises ved siden av
kommandonavnene på menyene. Du kan bruke standardsnarveissettet i InDesign eller et snarveissett som du lager selv. Du kan dele snarveisett
med andre som bruker InDesign på samme plattform.

Interaktiv veiledning for snarveier

Taster for verktøy

Du kan generere en liste over det gjeldende tastatursettet ved å velge Vis sett i dialogboksen Tastatursnarveier. Dette valget er spesielt nyttig
ved utskrift av en kopi av de egendefinerte snarveiene.

En interaktiv veiledning for snarveier som
gjør det enkelt å finne dem. Vis den på
Internett, eller last den ned som et AIR-
program.... Les mer

http://goo.gl/80wvo

av Marijan Tompa 
http://tomaxxi.com/

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Velg Vindu > Diverse > Verktøytips, og velg deretter et verktøy for å vise tilhørende snarveier og endringstaster.

Verktøy Windows Mac OS

Markeringsverktøy V, Esc V, Esc

Segmentmarkøren A A

Bytte mellom markeringsverktøy og
segmentmarkør

Ctrl+Tab Kommando+Ctrl+Tab

Sideverktøyet Skift+P Skift+P

Avstandsverktøyet U U

Pennverktøy P P

Legg til ankerpunkt = =

Legg til ankerpunkt = = (på nummertastaturet)

Slett ankerpunkt - -

Slett ankerpunkt -

Endre punkt Skift+C Skift+C

Typeverktøyet T T

Tekst langs en bane Skift+T Skift+T

Blyantverktøyet (merknadsverktøy) N N

Linjeverktøy \ \

Rektangelramme F F

Rektangelverktøy M M

Ellipseverktøy L L

Roteringsverktøyet R R

Skaleringsverktøyet S S

Skråstilling O O

Fri transformering E E

Pipetteverktøyet I I

Målverktøyet K K

Graderingsverktøy G G

Sakseverktøy C C

Håndverktøy H H

Velge håndverktøyet midlertidig Mellomrom (layoutmodus), Alt
(tekstmodus) eller Alt+Mellomrom

Mellomrom (layoutmodus), Tilvalg
(tekstmodus) eller Tilvalg+Mellomrom
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Taster for markering og flytting av objekter

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

(begge) (begge)

Zoomverktøy Z Z

Velge Zoom inn midlertidig Ctrl+Mellomrom Kommando+Mellomrom

Bytte mellom fyll og strek X X

Bytt om fyll og strek Skift+X Skift+X

Bytte mellom Formatering påvirker
beholder og Formatering påvirker tekst

J J

Bruk farge , [komma] , [komma]

Bruk forløpning . [punktum] . [punktum]

Ikke bruke farge / /

Bytte mellom normal visningsmodus
og forhåndsvisningsmodus

W W

Rutenettverktøy (horisontal) Y Y

Rutenettverktøy (vertikal) Q Q

Verktøy for uttoningsforløpning Skift+G Skift+G

Resultat Windows Mac OS

Velge markeringsverktøyet eller
segmentmarkøren midlertidig (sist
brukte)

Alle verktøy (ikke
markeringsverktøy)+Ctrl

Alle verktøy (ikke
markeringsverktøy)+Ctrl

Velge gruppemarkøren midlertidig Segmentmarkør+Alt, eller Penn, Legg
til ankerpunkt eller Slett
ankerpunkt+Alt+Ctrl

Segmentmarkør+Tilvalg, eller Penn,
Legg til ankerpunkt eller Slett
ankerpunkt+Tilvalg+Kommando

Velge beholder for valgt innhold Esc eller dobbeltklikk Esc eller dobbeltklikk

Velge innhold i valgt beholder Skift+Esc eller dobbeltklikk Skift+Esc eller dobbeltklikk

Legge til eller trekke fra en markering
av flere objekter

Markeringsverktøy, segmentmarkør
eller gruppemarkør+Skift+klikk (klikk
på midtpunktet for å deaktivere)

Markeringsverktøy, segmentmarkør
eller gruppemarkør+Skift+klikk (klikk
på midtpunktet for å deaktivere)

Duplisere markering Markeringsverktøy, segmentmarkør
eller gruppemarkør+Alt+dra*

Markeringsverktøy, segmentmarkør
eller gruppemarkør+Tilvalg+dra*

Duplisere og forskyve markering Alt+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller
Pil ned

Tilvalg+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp
eller Pil ned

Duplisere og forskyve markering ti
ganger**

Alt+Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp
eller Pil ned

Tilvalg+Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil
opp eller Pil ned
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Taster for transformering av objekter

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Flytte markering** Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil
ned

Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil
ned

Flytte markering en tiendedel** Ctrl+Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil
opp eller Pil ned

Kommando+Skift+Pil venstre, Pil
høyre, Pil opp eller Pil ned

Flytte markering ti ganger** Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp
eller Pil ned

Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp
eller Pil ned

Markere malsideobjekter på
en dokumentside

Markeringsverktøy eller
segmentmarkør+Ctrl+Skift+klikk

Markeringsverktøy eller
segmentmarkør+
Kommando+Skift+klikk

Markere neste objekt i bakgrunnen
eller forgrunnen

Markeringsverktøy+Ctrl+klikk, eller
Markeringsverktøy+Alt+Ctrl+klikk

Markeringsverktøy+Kommando+klikk
eller
Markeringsverktøy+Tilvalg+Kommando
+klikk

Markere neste eller forrige ramme i
artikkelen

Alt+Ctrl+PgDn/Alt+Ctrl+PgUp Tilvalg+Kommando+PgDn/Tilvalg+Kom
mando+PgUp

Markere første eller siste ramme i
artikkelen

Skift+Alt+Ctrl+PgDn/Skift+Alt+Ctrl+Pg
Up

Skift+Tilvalg+Kommando+PgDn/Skift+
Tilvalg+Kommando+PgUp

*Trykk på Skift hvis du vil begrense bevegelsen til vinkler på 45 grader.

**Verdien angis i Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller
(Mac OS).

Resultat Windows Mac OS

Duplisere og transformere markering Transformeringsverktøy+Alt+dra* Transformeringsverktøy+Tilvalg+dra*

Vise dialogboksen for
transformeringsverktøy

Marker objekt+dobbeltklikk på
Skalering, Rotering eller Skråstilling i
verktøykassen

Marker objekt+dobbeltklikk på
Skalering, Rotering eller Skråstilling i
verktøykassen

Reduser skalering med 1 % Ctrl+, Kommando+,

Reduser skalering med 5 % Ctrl+Alt+, Kommando+Tilvalg+,

Øk skalering med 1 % Ctrl+. Kommando+.

Øk skalering med 5 % Ctrl+Alt+. Kommando+Tilvalg+.

Endre størrelse på ramme og innhold Markeringsverktøy+Ctrl+dra Markeringsverktøy+Kommando+dra

Endre størrelse på ramme og innhold
proporsjonalt

Markeringsverktøy+Skift+Ctrl+dra Markeringsverktøy+Skift+Kommando+
dra

Beholde proporsjoner Verktøyene Ellipse, Mangekant eller
Rektangel+Skift+dra

Verktøyene Ellipse, Mangekant eller
Rektangel+Skift+dra
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Taster for redigering av baner og rammer

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Taster for tabeller

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Bytte fra Visning av høy kvalitet til
Rask visning

Ctrl+Alt+Skift+Z Kommando+Tilvalg+Skift+Z

*Når du har valgt et transformeringsverktøy, holder du nede museknappen, og deretter holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg
(Mac OS) og drar. Trykk på Skift hvis du vil begrense bevegelsen til vinkler på 45 grader.

Resultat Windows Mac OS

Velge Endre punkt midlertidig Segmentmarkør+Alt+Ctrl eller
Penn+Alt

Segmentmarkør+Tilvalg+Kommando
eller Penn+Tilvalg

Bytte midlertidig mellom Legg til
ankerpunkt og Slett ankerpunkt

Alt Tilvalg

Velge Legg til ankerpunkt midlertidig Saks+Alt Saks+Tilvalg

Beholde Penn valgt når pekeren er
over en bane eller et ankerpunkt

Penn+Skift Penn+Skift

Flytte ankerpunkt og håndtak mens du
tegner

Penn+Mellomrom Penn+Mellomrom

Vise Strek-panelet F10 Kommando+F10

Resultat Windows Mac OS

Sette inn eller slette rader eller
kolonner mens du drar

Begynn å dra en rad- eller
kolonneramme, og hold nede Alt mens
du drar

Begynn å dra en rad- eller
kolonneramme, og hold nede Tilvalg
mens du drar

Endre størrelsen på rader eller
kolonner uten å endre tabellstørrelsen

Skift+dra indre rad- eller
kolonneramme

Skift+dra indre rad- eller
kolonneramme

Endre størrelsen på rader eller
kolonner proporsjonalt

Skift+dra høyre eller nedre
tabellramme

Skift+dra høyre eller nedre
tabellramme

Flytte til neste/forrige celle Tab/Skift+Tab Tab/Skift+Tab

Flytte til første/siste celle i kolonnen Alt+PgUp/Alt+PgDn Tilvalg+PgUp/Tilvalg+PgDn

Flytte til første/siste celle i raden Alt+Home/Alt+End Tilvalg+Home/Tilvalg+End
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Taster for søking i og endring av tekst

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Taster for arbeid med teksttyper

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Flytte til første/siste rad i rammen PgUp/PgDn PgUp/PgDn

Flytte opp/ned én celle Pil opp / Pil ned Pil opp / Pil ned

Flytte én celle til venstre/høyre Pil venstre/Pil høyre Pil venstre/Pil høyre

Markere cellen over/under gjeldende
celle

Skift+Pil opp / Skift+Pil ned Skift+Pil opp / Skift+Pil ned

Markere cellen til høyre/venstre for
gjeldende celle

Skift+Pil høyre / Skift+Pil venstre Skift+Pil høyre / Skift+Pil venstre

Starte rad i neste kolonne Enter (numerisk tastatur) Enter (numerisk tastatur)

Starte rad i neste ramme Skift+Enter (numerisk tastatur) Skift+Enter (numerisk tastatur)

Bytte mellom tekst- og cellemarkering Esc Esc

Resultat Windows Mac OS

Sette inn markert tekst i boksen Finn Ctrl+F1 Kommando+F1

Sette inn markert tekst i boksen Finn,
og søke etter neste forekomst

Skift + F1 Skift + F1

Søke etter neste forekomst av teksten
i boksen Finn

Skift+F2 eller Alt+Ctrl+F Skift+F2 eller Tilvalg+Kommando+F

Sette inn markert tekst i boksen Endre
til

Ctrl+F2 Kommando+F2

Erstatte markert tekst med teksten i
boksen Endre til

Ctrl+F3 Kommando+F3

Resultat Windows Mac OS

Fet (bare skrifter med fet formatering) Skift+Ctrl+B Skift+Kommando+B

Kursiv (bare skrifter med kursiv
formatering)

Skift+Ctrl+I Skift+Kommando+I

Normal Skift+Ctrl+Y Skift+Kommando+Y
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Understreking Skift+Ctrl+U Skift+Kommando+U

Gjennomstreking Skift + Ctrl+/ Ctrl+Skift+Kommando+/

Store bokstaver (på/av) Skift+Ctrl+K Skift+Kommando+K

Bindestreker i asiatiske språk Skift+Ctrl+K Skift+Kommando+K

Kapiteler (på/av) Skift+Ctrl+H Skift + Kommando + H

Tate-chu-yoko-innstillinger Skift+Ctrl+H Skift + Kommando + H

Hevet skrift Skift+Ctrl++ [plusstegn] Skift+Kommando++ [plusstegn]

Senket skrift Skift+Ctrl+Alt++ [plusstegn] Skift+Kommando+Tilvalg++ [plusstegn]

Tilbakestille horisontal eller vertikal
skalering til 100 prosent

Skift+Ctrl+X eller Skift+Alt+Ctrl+X Skift+Kommando+X eller
Skift+Tilvalg+Kommando+X

Grunnleggende tegngruppeinnstilling
eller detaljinnstilling

Skift+Ctrl+X eller Skift+Alt+Ctrl+X Skift+Kommando+X eller
Skift+Tilvalg+Kommando+X

Venstrejustere, høyrejustere eller
midtstille

Skift+Ctrl+L, R eller C Skift+Kommando+L, R eller C

Juster alle linjer Skift+Ctrl+F (alle linjer) eller J (alle
utenom siste linje)

Skift+Kommando+F (alle linjer) eller J
(alle utenom siste linje)

Juster begge ender eller lik avstand Shift+Ctrl+F (juster begge ender) eller
J (lik avstand)

Shift+Kommando+F (juster begge
ender) eller J (lik avstand)

Øke eller redusere punktstørrelsen* Skift+Ctrl+> eller < Skift+Kommando+> eller <

Øke eller redusere punktstørrelsen
fem ganger*

Skift+Ctrl+Alt+> eller < Skift+Kommando+Tilvalg+> eller <

Øke eller redusere linjeavstand
(horisontal tekst)*

Alt+Pil opp / Alt+Pil ned Tilvalg+Pil opp / Tilvalg+Pil ned

Øke eller redusere linjeavstand
(vertikal tekst)*

Alt+Pil høyre / Alt+Pil venstre Tilvalg+Pil høyre / Tilvalg+Pil venstre

Øke eller redusere linjeavstanden fem
ganger (horisontal tekst)*

Alt+Ctrl+Pil opp / Alt+Ctrl+Pil ned Tilvalg+Kommando+Pil opp /
Tilvalg+Kommando+Pil ned

Øke eller redusere linjeavstanden fem
ganger (vertikal tekst)*

Alt+Ctrl+Pil høyre / Alt+Ctrl+Pil venstre Tilvalg+Kommando+Pil høyre /
Tilvalg+Kommando+Pil venstre

Automatisk linjeavstand Skift+Alt+Ctrl+A Skift+Tilvalg+Kommando+A

Justere etter rutenett (av/på) Skift+Alt+Ctrl+G Skift+Tilvalg+Kommando+G

Automatisk orddeling (av/på) Skift+Alt+Ctrl+H Skift+Tilvalg+Kommando+H

Øke eller redusere utligning og
tegnavstand (horisontal tekst)

Alt+Pil venstre / Alt+Pil høyre Tilvalg+Pil venstre / Tilvalg+Pil høyre

Øke eller redusere utligning og
tegnavstand (vertikal tekst)

Alt+Pil opp / Alt+Pil ned Tilvalg+Pil opp / Tilvalg+Pil ned

Øke eller redusere utligning og
tegnavstand fem ganger (horisontal
tekst)

Alt+Ctrl+Pil venstre / Alt+Ctrl+Pil høyre Tilvalg+Kommando+Pil venstre /
Tilvalg+Kommando+Pil høyre
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Til toppen av siden

Taster for navigering i og markering av tekst

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Øke eller redusere utligning og
tegnavstand fem ganger (vertikal
tekst)

Alt+Ctrl+Pil opp / Alt+Ctrl+Pil ned Tilvalg+Kommando+Pil opp /
Tilvalg+Kommando+Pil ned

Øke utligningen mellom ord* Alt + Ctrl+\ Tilvalg+Kommando+\

Redusere utligningen mellom ord* Alt+Ctrl+Tilbake Tilvalg+Kommando+Delete

Fjerne all manuell utligning, og
tilbakestille tegnavstanden til null

Alt+Ctrl+Q Tilvalg+Kommando+Q

Øke eller redusere
grunnlinjeforskyvning** (horisontal
tekst)

Skift+Alt+Pil opp / Skift+Alt+Pil ned Skift+Tilvalg+Pil opp / Skift+Tilvalg+Pil
ned

Øke eller redusere
grunnlinjeforskyvning** (vertikal tekst)

Skift+Alt+Pil høyre / Skift+Alt+Pil
venstre

Skift+Tilvalg+Pil høyre /
Skift+Tilvalg+Pil venstre

Øke eller redusere
grunnlinjeforskyvning fem ganger
(horisontal tekst)

Skift+Alt+Ctrl+Pil opp /
Skift+Alt+Ctrl+Pil ned

Skift+Tilvalg+Kommando+Pil opp /
Skift+Tilvalg+Kommando+Pil ned

Øke eller redusere
grunnlinjeforskyvning fem ganger
(vertikal tekst)

Skift+Alt+Ctrl+Pil høyre /
Skift+Alt+Ctrl+Pil venstre

Skift+Tilvalg+Kommando+Pil høyre /
Skift+Tilvalg+Kommando+Pil venstre

La artikkelen flyte automatisk Skift+klikk på lastet tekstikon Skift+klikk på lastet tekstikon

La artikkelen flyte halvautomatisk Alt+klikk på lastet tekstikon Tilvalg+klikk på lastet tekstikon

Lag alle artikler på nytt Alt + Ctrl+¨ Tilvalg+Kommando+/

Sette inn gjeldende sidetall Alt + Ctrl + N Alt + Kommando + N

*Trykk på Skift hvis du vil øke eller redusere utligningen mellom ord fem ganger.

**Verdien angis i Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller
(Mac OS).

Resultat Windows-handling Mac OS-handling

Flytte ett tegn til høyre eller venstre Pil høyre/Pil venstre Pil høyre/Pil venstre

Flytte én linje opp eller ned Pil opp / Pil ned Pil opp / Pil ned

Flytte ett ord til høyre eller venstre Ctrl+Pil høyre / Ctrl+Pil venstre Kommando+Pil høyre / Kommando+Pil
venstre

Flytte til begynnelsen eller slutten på
linjen

Home/End Home/End

Flytte til forrige eller neste avsnitt Ctrl+Pil opp / Ctrl+Pil ned Kommando+Pil opp / Kommando+Pil
ned
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Til toppen av siden

Taster for visning av dokumenter og dokumentarbeidsområder

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Flytte til begynnelsen eller slutten på
artikkelen

Ctrl+Home/Ctrl+End Kommando+Home/Kommando+End

Markere ett ord Dobbeltklikk på et ord Dobbeltklikk på et ord

Markere ett tegn til høyre eller venstre Skift+Pil høyre / Skift+Pil venstre Skift+Pil høyre / Skift+Pil venstre

Markere linjen over eller under Skift+Pil opp / Skift+Pil ned Skift+Pil opp / Skift+Pil ned

Markere til begynnelsen eller slutten
på linjen

Skift+Home/Skift+End Skift+Home/Skift+End

Markere ett avsnitt Klikk tre eller fire ganger på et avsnitt,
avhengig av innstillingene i
dialogboksen Tekstinnstillinger

Klikk tre eller fire ganger på et avsnitt,
avhengig av innstillingene i
dialogboksen Tekstinnstillinger

Markere forrige eller neste avsnitt Skift+Ctrl+Pil opp / Skift+Ctrl+Pil ned Skift+Kommando+Pil opp /
Skift+Kommando+Pil ned

Markere gjeldende linje Skift + Ctrl+\ Skift+Kommando+Y

Markere tegn fra innsettingspunktet Skift+klikk Skift+klikk

Markere til begynnelsen eller slutten
på artikkelen

Skift+Ctrl+Home/Skift+Ctrl+End Skift+Kommando+Home/Skift+Komma
ndo+End

Markere hele artikkelen Ctrl+A Kommando+A

Markere første/siste ramme Skift+Alt+Ctrl+PgUp/Skift+Alt+Ctrl+Pg
Dn

Skift+Tilvalg+Kommando+PgUp/Skift+
Tilvalg+Kommando+PgDn

Markere forrige/neste ramme Alt+Ctrl+PgUp/Alt+Ctrl+PgDn Tilvalg+Kommando+PgUp/Tilvalg+Kom
mando+PgDn

Slette ordet foran innsettingspunktet
(Artikkelredigering)

Ctrl+Tilbake eller Delete Kommando+Delete eller Del på det
numeriske tastaturet

Oppdater listen over manglende
skrifter

Ctrl+Alt+Skift+/ Kommando+Tilvalg+Skift+/

Resultat Windows Mac OS

Markere håndverktøyet midlertidig Mellomrom (uten
tekstinnsettingspunkt), Alt+dra (med
tekstinnsettingspunkt) eller
Alt+Mellomrom (både med og uten
tekstmodus)

Mellomrom (uten
tekstinnsettingspunkt), Tilvalg+dra
(med tekstinnsettingspunkt) eller
Tilvalg+Mellomrom (både med og uten
tekstmodus)

Velge verktøyet Zoom inn midlertidig Ctrl+Mellomrom Kommando + Mellomrom

Velge verktøyet Zoom ut midlertidig Alt+Ctrl+Mellomrom eller Alt+Zoom
inn-verktøyet

Tilvalg+Kommando+Mellomrom eller
Tilvalg+Zoom inn-verktøyet

Zoome til 50 %, 200 % eller 400 % Ctrl+5, 2 eller 4 Kommando+5, 2 eller 4
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Til toppen av siden

Taster for arbeid med XML-koder

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Oppdatere skjermen Skift + F5 Skift + F5

Åpne nytt standarddokument Ctrl+Alt+N Kommando+Tilvalg+N

Bytte mellom gjeldende og forrige
zoomenivå

Alt + Ctrl +2 Tilvalg+Kommando+2

Bytte til neste/forrige dokumentvindu Ctrl+~ [tilde] / Skift+Ctrl+F6 eller
Ctrl+Skift+~ [tilde]

Kommando+F6/Kommando+Skift+F6

Rulle opp/ned én skjerm PgUp/PgDn PgUp/PgDn

Gå frem/tilbake til siden som ble vist
sist

Ctrl+PgUp/Ctrl+PgDn Kommando+PgUp/Kommando+PgDn

Gå til forrige/neste oppslag Alt+PgUp/Alt+PgDn Tilvalg+PgUp/Tilvalg+PgDn

Tilpasse oppslag etter vindu Dobbeltklikk håndverktøyet Dobbeltklikk håndverktøyet

Aktivere kommandoen Gå til Ctrl+J Kommando+J

Tilpasse markert område til vindu Ctrl+Alt++ [plusstegn] Kommando+Tilvalg++ [plusstegn]

Vise hele objektet Ctrl+Alt++ [plusstegn] Kommando+Tilvalg++ [plusstegn]

Gå til malside mens panelet \ er lukket Ctrl + J, skriv inn prefiks for mal, trykk
på Enter

Ctrl + J, skriv inn prefiks for mal, trykk
på Retur

Bla gjennom målenheter Skift+Alt+Ctrl+U Skift+Tilvalg+Kommando+U

Feste hjelpelinje til linjalintervaller Skift+dra hjelpelinje Skift+dra hjelpelinje

Bytte mellom hjelpelinjer for sider og
oppslag (bare oppretting)

Ctrl+dra hjelpelinje Kommando+dra hjelpelinje

Aktivere/deaktivere festing midlertidig Ctrl+dra objekt

Opprette vertikale og horisontale
hjelpelinjer for oppslaget

Ctrl+dra fra nullpunkt Kommando+dra fra nullpunkt

Markere alle hjelpelinjer Alt+Ctrl+G Tilvalg+Kommando+G

Låse eller låse opp nullpunktet Høyreklikk på nullpunktet og angi et
valg

Ctrl+klikk på nullpunktet og angi et
valg

Bruke gjeldende forstørring som
visningsgrense for ny hjelpelinje

Alt+dra hjelpelinje Tilvalg+dra hjelpelinje

Velge knapper i advarselsdialogbokser Trykk på første bokstav i
knappenavnet

Trykk på første bokstav i
knappenavnet

Vise informasjon om installerte plug-
in-moduler og InDesign-komponenter

Ctrl+Hjelp > Om InDesign Kommando+InDesign-menyen > Om
InDesign
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Til toppen av siden

Taster for oppretting av stikkordregister

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Taster for paneler

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Resultat Windows Mac OS

Vise/skjule objekt Pil høyre/Pil venstre Pil høyre/Pil venstre

Vise/skjule objekt og underordnede
objekter

Alt+Pil høyre / Alt+Pil venstre Tilvalg+Pil høyre / Tilvalg+Pil venstre

Utvide XML-markering opp/ned Skift+Pil opp / Skift+Pil ned Skift+Pil opp / Skift+Pil ned

Flytte XML-markering opp/ned Pil opp / Pil ned Pil opp / Pil ned

Rulle opp/ned én skjerm i strukturruten PgUp/PgDn PgUp/PgDn

Markere første/siste XML-node Home/End Home/End

Utvide markering til første/siste XML-
node

Skift+Home/Skift+End Skift+Home/Skift+End

Gå til forrige/neste valideringsfeil Ctrl+Pil venstre / Ctrl+Pil høyre Kommando+Pil venstre /
Kommando+Pil høyre

Angi koder for tekstrammer og tabeller
automatisk

Ctrl+Alt+Skift+F7 Kommando+Tilvalg+Skift+F7

Resultat Windows Mac OS

Opprette stikkordregisteroppføring
uten å åpne dialogboksen

(bare alfanumerisk)

Skift+Ctrl+Alt+[ Skift+Kommando+Tilvalg+[

Åpne dialogboksen for
stikkordregisteroppføringer

Ctrl+7 Kommando+7

Opprette egennavn i stikkordregister
(etternavn, fornavn)

Skift+Ctrl+Alt+] Skift+Kommando+Tilvalg+]

Resultat Windows Mac OS

Slette uten å bekrefte Alt+klikk på Slett-ikonet Tilvalg+klikk på Slett-ikonet
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Til toppen av siden

Taster for kontrollpanelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Opprette objekt og angi valg Hold nede Alt og klikk Nytt-knappen Tilvalg+klikk på Ny-knappen

Bruke verdi og beholde fokus på
valget

Skift+Enter Skift+Enter

Aktivere det sist brukte valget i det sist
brukte panelet

Ctrl+Alt+< Kommando+Tilvalg+<

Markere et område med maler, lag,
koblinger, fargekart eller
biblioteksobjekter i et panel

Skift+klikk Skift+klikk

Markere ikke-påfølgende maler, lag,
koblinger, fargekart eller
biblioteksobjekter i et panel

Ctrl+klikk Kommando+klikk

Bruke verdi og velge neste verdi Tabulator Tabulator

Flytte fokus til markert objekt, tekst
eller vindu.

Esc Esc

Vise/skjule alle paneler, verktøykassen
og kontrollpanelet (uten
innsettingspunkt)

Tabulator Tabulator

Vise/skjule alle paneler unntatt
verktøykassen og kontrollpanelet
(parkerte eller flytende)

Skift+Tab Skift+Tab

Åpne eller lukke alle skjulte paneler Ctrl+Alt+Tab Kommando+Tilvalg+Tab

Skjule en panelgruppe Alt+dra et hvilket som helst panelnavn
(i gruppen) til kanten av skjermen

Tilvalg+dra et hvilket som helst
panelnavn (i gruppen) til kanten av
vinduet

Markere et objekt etter navn Alt+Ctrl+klikk i en liste, og bruk
deretter tastaturet til å markere
objektet etter navn.

Tilvalg+Kommando+klikk i en liste, og
bruk deretter tastaturet til å markere
objektet etter navn.

Åpne Skygge-panelet Alt+Ctrl+M Kommando+Tilvalg+M

Resultat Windows Mac OS

Bytte fokus til/fra kontrollpanelet Ctrl+6 Kommando+6

Bytte mellom modus for tekstattributter
for tegn/avsnitt

Ctrl+Alt+7 Kommando+Tilvalg+7

Endre referansepunkt når fokus er på
forhåndsvisningen

Hvilken som helst tast på det
numeriske tastaturet eller et tall på
hovedtastaturet

Hvilken som helst tast på det
numeriske tastaturet eller et tall på
hovedtastaturet

Vise listen som er i fokus Alt+Pil ned
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Taster for typepaneler og dialogbokser

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Åpne innstillinger for enheter og
intervaller

Alt+klikk på Utligning-ikonet Tilvalg+klikk på Utligning-ikonet

Åpne dialogboksen Valg for
tekstramme

Alt+klikk på Antall kolonner-ikonet Tilvalg+klikk på Antall kolonner-ikonet

Åpne dialogboksen Flytt Alt+klikk på X- eller Y-ikonet Tilvalg+klikk på X- eller Y-ikonet

Åpne dialogboksen Roter Alt+klikk på Vinkel-ikonet Tilvalg+klikk på Vinkel-ikonet

Åpne dialogboksen Skaler Alt+klikk på Skaler X- eller Skaler Y-
ikonet

Tilvalg+klikk på Skaler X- eller Skaler
Y-ikonet

Åpne dialogboksen Skråstill Alt+klikk på Skråstill-ikonet Tilvalg+klikk på Skråstill-ikonet

Åpne innstillinger for tekst Alt+klikk på knappen Hevet skrift,
Senket skrift eller Kapiteler

Tilvalg+klikk på knappen Hevet skrift,
Senket skrift eller Kapiteler

Åpne dialogboksen Understrekingsvalg Alt+klikk på Understreking-knappen Tilvalg+klikk på Understreking-
knappen

Åpne dialogboksen
Gjennomstrekingsvalg

Alt+klikk på Gjennomstreking-knappen Tilvalg+klikk på Gjennomstreking-
knappen

Åpne innstillinger for rutenett Alt+klikk på knappen Lås til grunnlinjer
eller Ikke lås til grunnlinjer

Tilvalg+klikk på knappen Lås til
grunnlinjer eller Ikke lås til grunnlinjer

Åpne dialogboksen Initialer og kjedede
maler

Alt+klikk på ikonet Antall linjer for
initialer eller Initialer ett eller flere tegn

Tilvalg+klikk på ikonet Antall linjer for
initialer eller Initialer ett eller flere tegn

Åpne dialogboksen Justering Alt+klikk på Linjeavstand-ikonet Tilvalg+klikk på Linjeavstand-ikonet

Åpne dialogboksen Navngitt rutenett Dobbeltklikk Navngitt rutenett-ikonet Dobbeltklikk Navngitt rutenett-ikonet

Åpne dialogboksen Valg for nytt
navngitt rutenett

Alt-klikk Navngitt rutenett-ikonet Tilvalg-klikk Navngitt rutenett-ikonet

Åpne dialogboksen Valg for
rammerutenett

Alt-klikk ikonet Antall tegn horisontalt,
Antall tegn vertikalt, Character Aki,
Line Aki, Vertikal skala, Horisontal
skala, Rutenettvisning, Skriftstørrelse,
Antall kolonner eller Spaltemellomrom
i kolonne

Tilvalg-klikk ikonet Antall tegn
horisontalt, Antall tegn vertikalt,
Character Aki, Line Aki, Vertikal skala,
Horisontal skala, Rutenettvisning,
Skriftstørrelse, Antall kolonner eller
Spaltemellomrom i kolonne

Resultat Windows Mac OS

Åpne dialogboksen Justering Alt+Ctrl+Skift+J Tilvalg+Kommando+Skift+J

Åpne dialogboksen Strek før/etter
avsnitt

Alt+Ctrl+J Tilvalg+Kommando+J

Åpne dialogboksen Valg for tekstlinjer Alt+Ctrl+K Tilvalg+Kommando+K
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Til toppen av siden

Taster for tegnmaler og avsnittsmaler

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Taster for Tabulator-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Taster for Lag-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Aktivere Tegn-panelet Ctrl+T Kommando+T

Aktivere Avsnitt-panelet Ctrl+Alt+T Kommando + Tilvalg + T

Resultat Windows Mac OS

Tilpasse tegnstildefinisjonen til teksten Marker teksten, og trykk på
Skift+Alt+Ctrl+C

Marker teksten, og trykk på
Skift+Tilvalg+Kommando+C

Tilpasse avsnittsstildefinisjonen til
teksten

Marker teksten, og trykk på
Skift+Alt+Ctrl+R

Marker teksten, og trykk på
Skift+Tilvalg+Kommando+R

Endre valg uten å bruke malen Skift+Alt+Ctrl+dobbeltklikk på malen Skift+Tilvalg+Kommando+dobbeltklikk
på malen

Fjerne mal og lokal formatering Alt+klikk på avsnittsstilnavnet Tilvalg+klikk på avsnittsstilnavnet

Fjerne overstyringer fra avsnittsstil Alt+Skift+klikk på avsnittsstilnavnet Tilvalg+Skift+klikk på avsnittsstilnavnet

Vise/skjule henholdsvis Avsnittsstiler-
og Tegnstiler-panelet

F11, Skift+F11 Kommando+F11,
Kommando+Skift+F11

Resultat Windows Mac OS

Aktivere Tabulator-panelet Skift+Ctrl+T Skift+Kommando+T

Bytte mellom justeringsvalg Alt+klikk på tabulator Tilvalg+klikk på tabulator

Resultat Windows Mac OS
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Til toppen av siden

Taster for Sider-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Taster for Farge-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Markere alle objekter på et lag Alt+klikk på laget Tilvalg+klikk på laget

Kopiere markert objekt til nytt lag Alt+dra den lille firkanten til neste lag Tilvalg+dra den lille firkanten til neste
lag

Legge til nytt lag under valgt lag Ctrl+klikk Opprett nytt lag Kommando+klikk Opprett nytt lag

Legge til nytt lag øverst i laglisten Skift+Ctrl+klikk Opprett nytt lag Skift+Kommando+klikk Opprett nytt lag

Legge til nytt lag øverst i laglisten og
åpne dialogboksen Nytt lag

Skift+Alt+Ctrl+klikk Opprett nytt lag Kommando+Tilvalg+Skift+klikk Opprett
nytt lag

Legge til nytt lag og åpne
dialogboksen Nytt lag

Alt+klikk Opprett nytt lag Tilvalg+klikk Opprett nytt lag

Resultat Windows Mac OS

Bruke mal på markert side Alt+klikk på malen Tilvalg+klikk på malen

Basere en annen malside på den
markerte malen

Alt+klikk på malen den markerte
malen skal baseres på

Tilvalg+klikk på malen den markerte
malen skal baseres på

Opprette malside Ctrl+klikk på Opprett ny side-knappen Kommando+klikk på Opprett ny side-
knappen

Vise dialogboksen Sett inn sider Alt+klikk på Opprett ny side-knappen Tilvalg+klikk på Opprett ny side-
knappen

Legge til en ny side etter siste side Skift+Ctrl+P Skift+Kommando+P

Resultat Windows Mac OS

Flytte glidebrytere for farge samtidig Skift+dra glidebryter Skift+dra glidebryter

Velge en farge for fyllet eller streken
som ikke er aktiv.

Alt+klikk på fargesøylen Tilvalg+klikk på fargesøylen

Bytte mellom fargemodi (CMYK, RGB,
LAB)

Skift+klikk på fargesøylen Skift+klikk på fargesøylen
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Til toppen av siden

Taster for bruk av panelet Forhåndsvisning av separasjoner

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Taster for Fargeprøver-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Taster for Transformering-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Resultat Windows-handling Mac OS-handling

Slå på Forhåndsvisning av overtrykk Ctrl+Alt+Skift+Y Kommando+Tilvalg+Skift+Y

Vis alle plater Skift+Ctrl+Alt+< Skift+Kommando+Tilvalg+<

Vis cyan plate Ctrl+Alt+Skift+1 Kommando+Tilvalg+Skift+1

Vis magenta plate Ctrl+Alt+Skift+2 Kommando+Tilvalg+Skift+2

Vis gul plate Ctrl+Alt+Skift+3 Kommando+Tilvalg+Skift+3

Vis svart plate Ctrl+Alt+Skift+4 Kommando+Tilvalg+Skift+4

Vise første spotplate Ctrl+Alt+Skift+5 Kommando+Tilvalg+Skift+5

Vise andre spotplate Ctrl+Alt+Skift+6 Kommando+Tilvalg+Skift+6

Vise tredje spotplate Ctrl+Alt+Skift+7 Kommando+Tilvalg+Skift+7

Resultat Windows Mac OS

Opprette ny fargeprøve basert på
gjeldende fargeprøve

Alt+klikk på Ny fargeprøve-knappen Tilvalg+klikk på Ny fargeprøve-
knappen

Opprette spotfargeprøve basert på
gjeldende fargeprøve

Alt+Ctrl+klikk på Ny fargeprøve-
knappen

Tilvalg+Kommando+klikk på Ny
fargeprøve-knappen

Endre valg uten å bruke fargeprøve Skift+Alt+Ctrl+dobbeltklikk på
fargeprøve

Skift+Tilvalg+Kommando+dobbeltklikk
på fargeprøve

Resultat Windows Mac OS
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Til toppen av siden

Taster for å løse konflikter mellom Mac OS 10.3x og 10.4

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller
verktøytips.

Bruke verdi og kopiere objekt Alt+Enter Tilvalg+Enter

Bruke bredde-, høyde- eller
skaleringsverdi proporsjonalt

Ctrl+Enter Kommando+Enter

Resultat Mac OS

Åpne dialogboksen Innstillinger Kommando+K

Åpne Avsnittsstiler-panelet Kommando+F11

Åpne Tegnstiler-panelet Kommando+Skift+F11

Åpne Fargekart-panelet F5

Åpne Sider-panelet Kommando+F12

Minimere aktivt programvindu Kommando + M

Skjule programmet Kommando + H
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Arbeide med filer og maler
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Anbefalt arbeidsflyt for InDesign-dokumenter
Åpne InDesign-dokumenter
Konvertere tidligere versjoner av InDesign-dokumenter
Bruke Adobe Bridge med InDesign
Adobe Version Cue
Bruke dokumentmaler
Gå gjennom InDesign-dokumenter
Utforme kalendere og visittkort fra maler

Anbefalt arbeidsflyt for InDesign-dokumenter

Du kan bedre ytelsen og forhindre mange problemer ved å lage en god arbeidsflyt til bruk med Adobe InDesign.

Oppretthold et rent datamaskinsystem

Over tid skjer det endringer med programvare og maskinvare som kan føre til redusert ytelse og systemproblemer. Du kan defragmentere
harddisken, fjerne eldre programvareversjoner, oppdatere enhetsdrivere, optimalisere minnet, kjøre verktøy for virusbeskyttelse og utføre andre
vedlikeholdsoppgaver for å forhindre at programmer og filer blir skadet. Hvis du utfører disse oppgavene regelmessig, sikrer du at InDesign åpner,
viser og skriver ut dokumenter som forventet.

Lag en prosjektmappe

Før du starter på et prosjekt, må du finne ut hvilke filer du trenger, og hvor du vil arkivere dem. Hvis du har opplevd problemer med brutte
koblinger, kan du vurdere å arkivere de koblede filene i samme mappe som dokumentet. Koblingene til filer du monterer i et dokument, beholdes i
InDesign, men hvis en kobling brytes, leter InDesign etter filer i dokumentmappen. Hvis du arkiverer et dokument og de koblede filene i samme
mappe, er det enkelt å flytte dem fra én datamaskin til en annen. Arkivering av filer i én mappe sikrer også at den opprinnelige grafikken blir funnet
når et dokument skrives ut. Hvis koblet grafikk ikke blir funnet, gjenspeiles ikke endringene du gjør i den opprinnelige grafikken, og grafikken kan
bli skrevet ut dårlig eller ikke i det hele tatt.

Hvis prosjektet består av flere dokumenter (for eksempel kapitler i en bok), kan det være nyttig å lage en prosjektmappe som inneholder en mappe
for hvert dokument med de tilkoblede filene.

Vurder bruk av mal

Bruk en mal hvis du ofte lager prosjekter som ligner hverandre. Med maler kan du lage konsekvente dokumenter raskere samtidig som den
opprinnelige filen beskyttes. Hvis du for eksempel lager et månedlig nyhetsbrev, kan malen inneholde hjelpelinjer, sidetall, nyhetsbrevhodet og
stiler du vil bruke i hver utgave. (Se Bruke dokumentmaler.)

Åpne dokumenter lokalt

Før du åpner et dokument som er arkivert på et nettverksvolum eller flyttbart media, må du kopiere dokumentet og koblet grafikk til den lokale
harddisken. Det går saktere å arbeide mot et nettverksvolum eller et flyttbart media, og den lave overføringshastigheten kan forårsake at data går
tapt eller blir skadet, noe som kan skade dokumentet. Du må imidlertid være oppmerksom på at du kan overstyre andres arbeid hvis du kopierer
de lokale filene tilbake til en nettverksserver.

Løs problemer før du konverterer en fil
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Skadede Adobe PageMaker- eller QuarkXPress®-filer forblir vanligvis skadet når de åpnes i InDesign. Hvis det oppstår en feil eller uventet
virkemåte med en konvertert fil, åpner du den opprinnelige filen i kildeprogrammet og feilsøker den for skade.

Hvis du har problemer med den konverterte filen, eksporterer du den i IDML-format og åpner deretter IDML-filen og lagrer den som et InDesign-
dokument.

Arkivere dokumenter

Arkiver dokumenter ofte, og ta sikkerhetskopier av viktige filer. Du kan slette unødvendige data fra et dokument ved hjelp av Arkiver som-
kommandoen. Når du bruker Arkiver-kommandoen, legges det til ny informasjon i dokumentet, men utdaterte data fjernes ikke, for eksempel
informasjon om slettet grafikk. Når du bruker Arkiver som-kommandoen, skrives imidlertid dokumentet helt om, og det tas bare med informasjon
om objekter og sider som finnes i dokumentet. Et dokument som bare inneholder nødvendige data, tar opp mindre plass på harddisken og
oppdateres og skrives ut raskere.

Praktiser gode utformingsvaner

Lag stiler i et dokument. Hvis du lager stiler uten å ha noe dokument åpent, kan det føre til at doble stiler vises når du lager et nytt
dokument. Du kan dele stiler i dokumenter ved å arkivere stilene og deretter laste dem inn.

Bruk passende skrifttyper. Når du velger skrifter til et dokument, bør du vurdere hvordan du vil formatere og skrive ut teksten. InDesign
fungerer best med OpenType®, Type 1 (også kalt PostScript) og TrueType-skrifttyper. Skadede eller dårlig lagde skrifttyper kan skade et
InDesign-dokument eller forårsake at det skrives ut med uventede resultater. Bruk derfor pålitelige skrifttyper som er laget av etablerte
skriftleverandører. Hvis du arbeider med et trykkeri, må du finne ut hvilke skriftkrav de har.

Unngå å bruke for mange tekstrammer. Bruk så få tekstrammer som mulig for å holde filstørrelsen på dokumentet mindre og layouten enklere
å endre.

Smart bruk av grafikk

Bruk grafikkfilformater som egner seg for formålet. Når du lager grafikk til et prosjekt, bør du tenke på hvordan du vil skrive ut dokumentet.
Hvis du skal levere dokumentet til et trykkeri, må du spørre hvilke grafikkformater som kan brukes på utskriftsenheten de bruker. Trykkeriet
kan også gi deg råd om den optimale oppløsningen for bilder.

Arkiver grafikk eksternt. Når du importerer en grafikkfil, lages det som standard en kobling til grafikken i InDesign. Kobling minimerer
filstørrelsen på dokumentet og bedrer ytelsen for InDesign. Når du skriver ut dokumentet, må den opprinnelige grafikkfilen være tilgjengelig
og koblet. Hvis InDesign ikke finner den opprinnelige filen, kan grafikken skrives ut som en forhåndsvisning med lav oppløsning eller en grå
boks.

Kontroller koblinger og skrifttyper før du skriver ut

Kontroller at alle koblinger er intakte og alle skrifttyper er tilgjengelige for å sikre at dokumentet skrives ut riktig. En kobling brytes hvis du sletter,
flytter eller gir nytt navn til den opprinnelige grafikken. Bruk forhåndskontroll- og pakkefunksjonene før du sender filene til et trykkeri.

Åpne InDesign-dokumenter

Vanligvis åpner du dokument- og malfiler på samme måte som i andre programmer. Når du åpner en InDesign-mal, vises den som standard som
et nytt dokument uten tittel. Dokumentfiler bruker filtypen INDD, malfiler bruker filtypen INDT, snippetfiler bruker filtypen IDMS, bibliotekfiler bruker
filtypen INDL, Interchange-filer bruker filtypen INX, Markup-filer bruker filtypen IDML, og bokfiler bruker filtypen INDB.

Du kan også bruker kommandoen Fil > Åpne for å åpne filer fra tidligere versjoner av InDesign, InDesign Interchange-filer (INX), InDesign Markup-
filer (IDML), Adobe PageMaker 6.0- og nyere, QuarkXPress 3.3- og 4.1- og QuarkXPress Passport 4.1-filer. I tillegg kan det hende at andre
programvareforhandlere lager plug-in-programvare som du kan bruke til å åpne andre filformater.

Hvis du vil vise mer informasjon om et InDesign-dokument, holder du nede Ctrl og velger Hjelp > Om InDesign (Windows) eller holder nede
Kommando og velger InDesign > Om InDesign (Mac OS).

Bruke kommandoen Åpne
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1. Velg Fil > Åpne, og velg ett eller flere dokumenter.

2. Gjør ett av følgende, og velg deretter Åpne:

Velg Normal (Windows) eller Åpne normal (Mac OS) hvis du vil åpne originaldokumentet eller en kopi av en mal.

Velg Original (Windows) eller Åpne original (Mac OS) hvis du vil åpne et originaldokument eller en mal.

Velg Kopi (Windows) eller Åpne kopi (Mac OS) hvis du vil åpne en kopi av et dokument eller en mal.

Når du åpner et InDesign-dokument, kan du få en av følgende meldinger:

Melding om nyere versjon av InDesign

I InDesign CS6 og CC kan du sende dokumenter til alle som har eldre versjoner av InDesign, uten ekstra operasjoner som manuell eksport til
IDML. Kompatibiliteten er innebygd, slik at dokumentene alltid åpnes akkurat som forventet.

Hvis du åpner et dokument som er opprettet i en nyere versjon av InDesign, vises en melding som angir en annen versjon. Hvis du vil konvertere
dokumentet til gjeldende versjon av InDesign, gjør du følgende:

1. Hvis du vil konvertere dokumentet til gjeldende versjon av InDesign, klikker du Konverter.

Dokumentet blir lastet opp til Adobe Creative Cloud og deretter konvertert til gjeldende versjon av InDesign.

Du må være tilkoblet Internett for å kunne utføre konverteringen.

2. Etter at dokumentet er konvertert til gjeldende versjon, blir du bedt om å lagre dokumentet ved hjelp av dialogboksen Lagre som.

Melding som angir at fargeinnstillingene avviker fra innstillingene i programmet

Hvis en advarsel om at fargeinnstillingene i dokumentet er forskjellige fra fargeinnstillingene i programmet, angir du et valg og velger OK.

Fargeadvarsler er som standard deaktiverte, men du kan vise advarsler hvis du endrer standardinnstillingene i dialogboksen
Fargeinnstillinger (Rediger > Fargeinnstilinger).

Melding om manglende eller endrede koblinger

Hvis du får en advarsel om at dokumentet inneholder manglende eller endrede koblinger, kan du bruke Koblinger-panelet til å reparere koblingene.
Se Oppdatere, gjenopprette og erstatte koblinger.

Melding om manglende skrifter

Hvis du får en advarsel om at det mangler skrifttyper i dokumentet, gjør du ett av følgende:

Velg OK. Teksten formateres automatisk med en erstatning.

Velg Finn skrift for å finne og vise skriftene du bruker i dokumentet.

Hvis du vil ha mer informasjon om å søke etter manglende skrifter, kan du se Finne og endre skrifter.

Åpne nylig brukt dokument

Velg Fil > Åpne nylig brukt, og velg ett av dokumentene du nylig arkiverte.

Hvis du vil angi hvor mange nylig brukte dokumenter som skal vises, velger du Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InDesign >
Innstillinger > Filbehandling og angir et tall for Antall nylige objekter å vise. Maksimalt antall er 30.
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Velge ordlister når du åpner dokumenter

Når du åpner et dokument, kan det hende du får spørsmål om du vil bruke en liste over ord i dokumentet eller en unntaksliste over ord i
brukerordlisten. En unntaksliste over ord inneholder ord som ble lagt til i brukerordlisten mens dokumentet ble arbeidet med. Velg unntakslisten for
ord du vil bruke, hvis du vet hvilken det er. Hvis du ikke er sikker, klikker du på en av knappene, velger Rediger > Stavekontroll > Ordliste for å
kontrollere ordlistene. Om nødvendig velger du deretter Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Ordliste
(Mac OS) for å tilbakestille ordlisten som brukes for tekstjustering. Se Orddelings- og stavekontrollordlister.

Konvertere tidligere versjoner av InDesign-dokumenter

Hvis du vil konvertere tidligere versjoner av InDesign-dokumenter til gjeldende versjon, velger du Fil > Åpne og åpner filen.

Vær oppmerksom på følgende:

Hvis du har brukt plug-in-moduler fra en tredjepart til å opprette en tidligere versjon av et dokument, kontakter du produsenten for å
kontrollere at disse modulene er riktig installert for og er kompatible med InDesign CS5, før du konverterer dokumentet.

Når du konverterer et dokument, kan det hende du får spørsmål om du vil bruke unntakslisten for ord i brukerordlisten eller den som er i
dokumentet. Hvis du vil ha informasjon om denne meldingen, kan du se Velge ordlister når du åpner dokumenter.

Bibliotekfiler som er opprettet i tidligere versjoner av InDesign, kan åpnes og konverteres i InDesign CS5 selv om biblioteket er låst. Du
må angi navn og plassering for de konverterte bibliotekfilene. Som standard får en fil navnet filnavn-X.indl.

Tidligere versjoner av InDesign kan ikke åpne de nyeste InDesign-dokumentene direkte. For f.eks. å kunne åpne et InDesign CS5-
dokument i InDesign CS4 må du gjøre to ting. Først må du velge Fil > Eksporter i InDesign CS5 for å arkivere dokumentet i IDML-format.
Deretter må du oppdatere InDesign CS4 med spesielle plug-in-moduler som kan brukes til å åpne IDML-filen. (Se Bakoverkompatibilitet
med tidligere InDesign-versjoner.)

Hvis du har problemer med et dokument som er opprettet i en tidligere versjon av InDesign, kan du bruke dialogboksen Eksporter i
InDesign CS5 til å arkivere dokumentet i InDesign Markup-format (IDML). Åpne deretter IDML-filen, og arkivere den som et InDesign-
dokument.

Bruke Adobe Bridge med InDesign

Adobe Bridge er et tverrplattformprogram som følger med Adobe Creative Suite-komponenter, og som du kan bruke til å finne, organisere og bla
gjennom ressursene du trenger for å opprette utskrifts-, web-, video- og lydinnhold. Du kan starte Adobe Bridge fra alle Creative Suite-
komponenter (bortsett fra Adobe Acrobat®) og bruke det til å få tilgang til både Adobe-ressurser og andre ressurser.

Fra Adobe Bridge kan du:

Behandle bilde-, video- og lydfiler: Forhåndsvise, søke etter, sortere og behandle filer i Adobe Bridge uten å åpne egne programmer. Du kan
også redigere metadata for filer og bruke Adobe Bridge til å sette inn filer i dokumenter, prosjekter eller komposisjoner.

Du kan vise koblinger i et InDesign-dokument som miniatyrer i Adobe Bridge, uten faktisk å måtte åpne InDesign-dokumentet i InDesign.

Dra ressurser fra Adobe Bridge til dokumentvinduet i InDesign, eller dra ressurser fra dokumentvinduet til Adobe Bridge for å opprette
snippeter. Se Bruke snippeter.

Du kan utføre automatiserte oppgaver, for eksempel satsvise kommandoer.

Du kan synkronisere fargeinnstillinger på tvers av fargebehandlede Creative Suite-komponenter.

Du kan starte en webkonferanse i sanntid for å dele skrivebordet og gå gjennom dokumenter.

Adobe Version Cue

Adobe Version Cue® og Adobe Drive er ikke med i Adobe Creative Suite 5, og de kommer heller ikke til å være med i fremtidige versjoner av
Creative Suite. Adobe fortsetter å investere i muliggjøring av ressursadministrasjon gjennom åpne industristandarder og partnerskap. Se
www.adobe.com/go/learn_vc_end_no for mer informasjon.
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Bruke dokumentmaler

Maler er nyttige som utgangspunkt for standarddokumenter fordi du kan forhåndsdefinere layouten, grafikken og teksten i dem. Hvis du for
eksempel forbereder et ukeblad, kan du opprette en mal som inneholder layouten til en typisk utgave, inkludert hjelpelinjer, rutenett, malsider,
egendefinerte maler og fargeprøver, plassholderrammer, lag og all grafikk og tekst som er standard. Da kan du ganske enkelt åpne malen hver
uke og importere nytt innhold.

Du oppretter en mal på samme måte som et vanlig dokument. Den eneste forskjellen er når du arkiverer dokumentet. Når du klargjør en mal slik
at andre kan bruke den, vil du kanskje legge til et lag med instruksjoner om malen og skjule eller slette laget før dokumentet skrives ut. Se Lag.

I kinesiske versjoner av InDesign kan du åpne spesielt utformede maler som inneholder egendefinerte mojikumi-sett.

Arkivere et dokument som en mal

1. Velg Fil > Arkiver som, og angi en plassering og et filnavn.

2. Velg InDesign CS5-mal under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og velg deretter Arkiver.

Begynne på et nytt dokument fra en mal

1. Velg Fil > Åpne.

2. Finn en mal, og marker den.

3. Velg Normal (Windows) eller Åpne normal (Mac OS), og velg deretter Åpne.

4. Arkiver det nye dokumentet med et eget navn.

Redigere en eksisterende mal

1. Velg Fil > Åpne.

2. Finn en mal, og marker den.

3. Velg Original (Windows) eller Åpne original (Mac OS), og velg deretter Åpne.

Gå gjennom InDesign-dokumenter

Adobe tilbyr flere metoder for å gå gjennom InDesign-dokumenter.

Spore redigeringsendringer

Når du eller en annen person redigerer tekst, uthever InDesign innsatt tekst og gjennomstreker slettet tekst når Spor endringer er aktivert. Bruk
Artikkelredigering til å vise endringer. Dokumenteieren kan gå gjennom redigeringene og godta eller forkaste endringer. Se Spore og gå gjennom
endringer.

Gå gjennom en PDF-fil i Acrobat

Du kan eksportere InDesign-dokumentet til PDF og bruke Adobe Acrobat til å opprette en e-postbasert gjennomgang eller en delt gjennomgang på
Acrobat.com eller en annen server. Korrekturlesere kan legge til kommentarer ved hjelp av notatverktøyet og andre markeringsmetoder.
Dokumenteieren kan deretter gå gjennom kommentarene i PDF-gjennomgangen og redigere det opprinnelige InDesign-dokumentet. Du finner mer
informasjon i hjelpen for Acrobat.

Bruke CS Review
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CS Review er en abonnementstjeneste på Internett du kan bruke til å dele utforminger på Internett, slik at andre kan gi tilbakemelding med en
gang. Når du oppretter en gjennomgang ved å bruke CS Review-panelet, laster du opp én eller flere mellomkopier av filen til arbeidsområdet på
Acrobat.com. Korrekturlesere kan deretter legge til kommentarer.

Når du oppretter en gjennomgang, kan du dele inn gjennomgangen i deler som har separate områder for kommentering. En gjennomgang kan
bestå av deler fra forskjellige filer og programmer. Etter hvert som gjennomgangen går fremover, kan du legge til og fjerne deler som en del av en
dynamisk gjennomgangsprosess.

Utforme kalendere og visittkort fra maler

Én måte å opprette kalendere, visittkort, CV-er eller andre spesielle dokumenter på, er å bruke maler.

Adobe tilbyr flere maler på webområdet for Adobe Marketplace & Exchange:

www.adobe.com/go/exchange_no

Bruk søkefunksjonen for å finne flere ressurser for spesielle dokumenter.

Adobe anbefaler også
Adobe Bridge

Mini Bridge

CS Review
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Tilpasse menyer
Menykommandoer som mangler
Bruke tastatursnarveissett

Tilpasse menyer
Ved å bruke menykommandoer for skjuling og fargelegging unngår du uoversiktlige menyer og kan betone kommandoer du bruker ofte. Vær
oppmerksom på at når du skjuler menykommandoer, fjernes menykommandoen fra visningen uten at noen av funksjonene blir deaktivert. Du kan
når som helst vise skjulte kommandoer ved å velge kommandoen Vis alle menyelementer nederst på en meny, eller du kan velge Vindu >
Arbeidsområde > Vis fullstendige menyer for å vise alle menyer for det valgte arbeidsområdet. Du kan ta med tilpassede menyer i arbeidsområder
du arkiverer.

Du kan tilpasse hovedmenyen, hurtigmenyene og panelmenyene. Hurtigmenyer vises når du høyreklikker (Windows) eller holder nede Ctrl og
klikker (Mac OS) i et område. Panelmenyer vises når du klikker på ikonet øverst til høyre i et panel.

Merk: Hvis du velger et annet arbeidsområde, for eksempel Komme i gang, blir noen menykommandoer skjult. Hvis du vil vise
menykommandoer, velger du Vis alle menyelementer nederst på menyen eller velger et annet arbeidsområde, for eksempel Avansert.

Lage et egendefinert menysett
1. Velg Rediger > Menyer.

Du kan ikke redigere standard menysett.

2. Velg Arkiver som, skriv inn navnet på menysettet, og velg OK.
3. På Kategori-menyen velger du Programmenyer eller Hurtig- og panelmenyer for å angi hvilke menyer som skal tilpasses.
4. Klikk på pilene til venstre for menykategoriene for å vise underkategoriene eller menykommandoene. For hver kommando du vil tilpasse,

klikker du på øyeikonet under Synlighet for å vise eller skjule kommandoen, og deretter velger du Ingen under Farge for å velge en farge på
menyen.

5. Velg Arkiver og OK.

Velge et egendefinert menysett
1. Velg Rediger > Menyer.
2. Velg menysett under Sett, og velg OK.

Redigere eller slette et egendefinert menysett
1. Velg Rediger > Menyer.
2. Velg menysett under Sett, og gjør ett av følgende:

Hvis du vil redigere et menysett, endrer du synlighet eller farge på menykommandoene. Velg deretter Arkiver og OK.

Hvis du vil slette et menysett, velger du Slett og deretter Ja. Hvis du har endret menysettet uten å arkivere det, får du beskjed om å
arkivere det gjeldende menysettet. Velg Ja for å arkivere menysettet eller Nei for å forkaste endringene.

Vise skjulte menyobjekter
Velg Vindu > Arbeidsområde > Vis fullstendige menyer. Denne kommandoen aktiverer alle menyer for det valgte arbeidsområdet. Du kan
skjule menyene igjen ved å tilbakestille arbeidsområdet.
Velg Vis alle menyelementer nederst på menyen som inneholder skjulte kommandoer.

Du kan holde nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du klikker på et menynavn for å midlertidig vise menykommandoer du har
skjult ved å tilpasse menyene.

Menykommandoer som mangler
Hvis du ikke finner en menykommando, kan den være skjult. Hvis du velger et annet arbeidsområde enn Avansert, blir kanskje noen
menykommandoer skjult. Det er også mulig at du eller noen andre har brukt Menyer-kommandoen til å skjule menyobjekter.

Hvis du ikke finner en kommando du leter etter, kan du prøve følgende:
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Velg Vis alle menyelementer nederst på menyen.

Velg Vindu > Arbeidsområde > Vis fullstendige menyer.

Velg Vindu > Arbeidsområde, og velg et annet arbeidsområde (alle menyobjektene vises under Avansert).

Velg Rediger > Menyer, finn menykommandoen, og kontroller at den ikke er skjult.

Hvis det fortsatt mangler menykommandoer, kan du prøve å gjenopprette innstillinger.

Bruke tastatursnarveissett
Verktøyinfo gir deg en øyeblikkelig henvisning til snarveier. I InDesign er det også et redigeringsprogram for tastatursnarveier, der du kan vise og
generere en liste over alle snarveier og redigere eller opprette egne snarveier. Redigeringsprogrammet for tastatursnarveier inneholder alle
kommandoene som støtter snarveier, men noen av disse kommandoene er ikke definert i standardsettet med snarveier.

Du kan også knytte tastatursnarveier til avsnitts- eller tegnmaler (se Legge til avsnitts- og tegnmaler) eller skript.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av tastatursnarveier, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0066_no.

Mike Witherell har laget en referansehåndbok med tastatursnarveier på Gratis tastatursnarveier (bare på engelsk).

Endre det aktive snarveissettet
1. Hvis du vil at snarveissettet skal være aktivt for alle dokumenter, må du først lukke alle åpne dokumenter.
2. Velg Rediger > Tastatursnarveier.
3. Velg et snarveisett under Sett. Du kan for eksempel velge snarveiene for QuarkXPress® 4.0.
4. Velg OK.

Vise snarveier
1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.
2. Velg et snarveissett under Sett.
3. Velg området som inneholder kommandoene du vil vise, under Produktområde.
4. Velg en kommando under Kommandoer. Snarveien vises under Gjeldende snarveier.

Lage en liste over snarveier for utskrift
1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.
2. Velg et snarveissett under Sett.
3. Velg Vis sett.

Det vises en tekstfil som inneholder alle gjeldende og udefinerte snarveier for settet.

Opprette et nytt snarveissett
1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.
2. Velg Nytt sett.
3. Skriv inn et navn på det nye settet, velg et snarveisett på menyen Basert på sett, og velg OK.

Opprette eller omdefinere en snarvei
1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.
2. Velg et snarveisett under Sett, eller velg Nytt sett hvis du vil opprette et nytt snarveisett.

Merk: Du kan ikke redigere standardsnarveisettet eller QuarkXPress-snarveisettet. Opprett i stedet et nytt sett som er basert på ett av disse
settene, og rediger deretter det nye settet.

3. Velg området som inneholder kommandoen du vil definere eller endre, under Produktområde.
4. Velg kommandoen du vil definere eller endre, fra listen Kommandoer.
5. Trykk på tastene for den nye tastatursnarveien i boksen Ny snarvei. Hvis tastatursnarveien brukes av en annen kommando, vises denne

kommandoen under Gjeldende snarveier. Du kan velge om du vil endre den opprinnelige snarveien eller prøve en annen snarvei.
Merk: Ikke tilordne snarveier på bare én tast til menykommandoer siden dette påvirker innskriving av tekst. Hvis et innsettingspunkt er
aktivt når du angir en snarvei på bare én tast, aktiverer InDesign tastatursnarveien i stedet for å sette inn tegnet i teksten.

6. Velg konteksten du vil at tastatursnarveien skal brukes i, fra listen Kontekst. Konteksten sørger for at snarveien virker riktig. Du kan for
eksempel tilordne Ctrl+G for å slå sammen tabellceller (tabellkontekst) og Ctrl+G for å sette inn spesialtegn (tekstkontekst).
Merk: Tilordne snarveier i standardkonteksten når du vil at de skal fungere uavhengig av gjeldende status for dokumentet. Snarveier du
tilordner i andre kontekster, for eksempel Tabell eller Tekst, overstyrer snarveier tilordnet i standardkonteksten.

7. Gjør ett av følgende:

Velg Tildel hvis du vil opprette en ny snarvei der det ikke finnes en fra før.
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Velg Tildel hvis du vil legge til flere snarveier for en kommando. Menykommandoer kan ha flere tastatursnarveier.

8. Velg OK hvis du vil lukke dialogboksen, eller velg Arkiver hvis du vil angi flere snarveier.

Kopiere tastatursnarveissett
Tastatursnarveissett (*.indk) arkiveres på to steder. De forhåndsdefinerte snarveiene i programmet vises i Forvalg-mappen i
hovedprogrammappen. Snarveissettene du oppretter, vises i snarveissettmappene på følgende steder:

Windows XP Documents and Settings\[brukernavn]\Programdata\Adobe\InDesign\[versjon]\[språk]InDesign-snarveissettene
Windows Vista og Windows 7 Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[versjon]\[Språk]\InDesign-snarveissettene
Mac OS Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Preferences/Adobe InDesign/[versjon]/[språk]/InDesign-snarveissettene
Hvis du har opprettet et tastatursnarveissett på en datamaskin og vil bruke det på en annen, kopierer du INDK-filen til samme sted på den andre
datamaskinen.

Du kan flytte et tastatursett fra et egendefinert sted til programmappen. Hvis du gjør dette, blir de egendefinerte snarveiene tilgjengelige for alle
brukere som deler en datamaskin. Du må imidlertid forsikre deg om at du ikke har to sett med samme navn på ett sted. Kontroller at det
egendefinerte tastatursettet har et annet navn enn programtastatursettet.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Gjenopprette dokumenter
Angre feil

Gjenopprette dokumenter
InDesignbeskytter mot uventede strømbrudd og systemfeil via en funksjon for automatisk gjenoppretting. Data som er automatisk gjenopprettet,
eksisterer i en midlertidig fil som er atskilt fra den originale dokumentfilen på disken. Under vanlige omstendigheter trenger du ikke å tenke på data
som er automatisk gjenopprettet, fordi alle dokumentoppdateringer som er arkivert i den automatiske gjenopprettingsfilen, legges automatisk til i
den originale dokumentfilen når du velger kommandoen Arkiver eller Arkiver som eller avslutter InDesign på vanlig måte. Det er bare viktig med
data som er automatisk gjenopprettet hvis du ikke fikk arkivert dataene før et strømbrudd eller en systemfeil.

Du bør uansett arkivere filene ofte og ta sikkerhetskopier i tilfelle strømbrudd eller en systemfeil.

Finne gjenopprettede dokumenter
1. Start datamaskinen på nytt.
2. Start InDesign.

Hvis det finnes data som er automatisk gjenopprettet, viser InDesign det gjenopprettede dokumentet automatisk. [gjenopprettet] vises etter
filnavnet på tittellinjen til dokumentvinduet for å angi at dokumentet inneholder endringer som ikke er arkivert, men som har blitt
gjenopprettet automatisk.

Merk: Hvis InDesign ikke kan åpne et dokument ved å bruke automatisk gjenopprettede endringer, kan data som er automatisk
gjenopprettet, være ødelagt.

3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil arkivere de gjenopprettede dataene, velger du Fil > Arkiver som. Angi et arkiveringssted og et nytt filnavn, og velg Arkiver.
Kommandoen Arkiver som beholder den gjenopprettede versjonen som inneholder de automatisk gjenopprettede dataene.
[gjenopprettet] forsvinner fra tittellinjen.

Hvis du vil forkaste automatisk gjenopprettede endringer og bruke den siste versjonen av dokumentet som ble arkivert på disken før
systemfeilen oppstod, lukker du filen uten å arkivere den, og deretter åpner du filen på disken, eller du velger Fil > Gjenopprett.

Endre arkiveringssted for gjenopprettede dokumenter
1. Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).
2. Velg Bla gjennom (Windows) eller Velg (Mac OS) under Gjennopprettingsdata for dokument.
3. Angi den nye plasseringen for det gjenopprettede dokumentet, klikk på Velg (Windows) eller Velg (Mac OS) og velg deretter OK.

Angre feil
Du kan om nødvendig avbryte tidkrevende operasjoner før de er fullført, angre de siste endringene eller gå tilbake til en tidligere arkivert versjon.
Du kan angre eller gjenta opptil flere hundre av de siste handlingene (antallet avhenger av hvor mye minne som er tilgjengelig, og hva slags
handlinger du utførte). Serien med handlinger slettes når du velger kommandoen Arkiver som, lukker et dokument eller avslutter programmet.

 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil angre den siste endringen, velger du Rediger > Angre [handling]. (Det er enkelte handlinger du ikke kan angre, for eksempel
rulling.)

Hvis du vil utføre en handling på nytt, velger du Rediger > Utfør likevel [handling].

Hvis du vil angre alle endringer du har gjort siden forrige gang du arkiverte prosjektet, velger du Fil > Gjenopprett (InDesign) eller Fil >
Gjenopprett innhold (InCopy).

Hvis du vil lukke en dialogboks uten å iverksette endringene, velger du Avbryt.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Arbeide med behandlede filer
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Åpne delt innhold
Sjekke ut innhold
Åpne behandlede filer (InCopy)
Oppdatere oppdragsfiler (InDesign)
Oppdatere innhold
Oppdatere arbeid ved en feiltakelse
Oppdatere InDesign-layouten
Sjekke inn innhold
Arkivere endringer (InDesign)
Arkivere endringer (InCopy)

Åpne delt innhold
Det er bare InCopy-brukere som kan åpne oppdragsfiler (*.inca). Hvis en InCopy-bruker åpner en InDesign-fil som inneholder oppdrag, har
vedkommende tilgang til alt behandlet innhold, uansett om det er lagt til i oppdrag eller ikke.

 Gjør ett av følgende.

Velg Fil > Åpne i InCopy, marker en oppdragsfil (*.icma eller *.inca), og velg deretter Åpne.

Velg Fil > Åpne i InDesign eller InCopy, marker en InDesign-fil (INDD-fil) som innholder tilordnet innhold, og velg Åpne.

Åpne en oppdragspakke. Se Motta pakker (InCopy).

Oppdragsnavnene og -innholdet vises i Oppdrag-panelet.

Sjekke ut innhold
Når du sjekker ut et objekt, plasseres det en skjult låsefil (IDLK-fil) i filsystemet. Det er bare du som kan redigere innhold du har sjekket ut, filen er
låst for andre brukere. Du kan bare sjekke ut InCopy-innhold, ikke InDesign-dokumenter med layoutinformasjon.

Hvis du prøver å lukke et InDesign-dokument som inneholder én eller flere InCopy-innholdsfiler du har sjekket ut, vises det en advarsel som ber
deg sjekke inn alt innholdet. Hvis du lukker dokumentet uten å sjekke inn innholdsfilene, vil de fremdeles være sjekket ut til deg neste gang du
åpner InDesign-dokumentet. Når InDesign-dokumentet arkiveres automatisk, arkiveres også alle redigerbare InCopy-innholdsfiler.

Sjekke ut innhold (InDesign)
 Gjør ett av følgende:

Marker tekst- eller grafikkrammene du vil redigere, i layouten. Velg deretter Rediger > InCopy > Sjekk ut.

Marker filene i Oppdrag-panelet, og velg Sjekk ut på panelmenyen.

Når du sjekker ut tilgjengelig innhold i InDesign, vises Redigerer-ikonet  på InDesign-rammen. I InCopy vises I bruk-ikonet  på InCopy-
rammen og i Oppdrag-panelet hvis oppdragsfilene er arkivert på en lokal server.

Sjekke ut innhold (InCopy)
1. Gjør ett av følgende:

Hvis innholdet du vil sjekke ut, finnes i et oppdraget, velger du Fil > Åpne og markerer oppdragsfilen (*.icma eller *.inca).

Hvis innholdet du vil sjekke ut, ble eksportert som enkeltfiler, velger du Fil > Åpne og markerer InCopy-filen (*.icml eller *.incx). Hvis du
vil vise layouten slik at du kan utføre manuskriptberegning, velger du InDesign-dokumentet.

2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil sjekke ut én enkelt InCopy-innholdsfil, velger du Fil > Sjekk ut.

Hvis du vil sjekke ut alt innhold i et oppdraget samtidig, markerer du oppdraget i Oppdrag-panelet og velger Sjekk ut på panelmenyen.

Hvis du vil sjekke ut enkeltstående objekter i et oppdrag, åpner du oppdragslisten i Oppdrag-panelet, markerer ett eller flere objekter og
velger Sjekk ut på panelmenyen.

Redigerer-ikonet  vises ved siden av objektet eller objektene i Oppdrag-panelet. Det viser at innholdet er sjekket ut til deg, slik at det bare
er du som kan endre det.
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3. Velg OK hvis du får spørsmål om du vil oppdatere innholdet.

Når du sjekker ut tilgjengelig innhold i InCopy, vises Redigerer-ikonet  på InCopy-rammen og i Oppdrag-panelet. I InDesign vises I bruk-ikonet 
 på InDesign-rammen.

Åpne behandlede filer (InCopy)
Hvis du raskt skal skrive eller redigere tekst, kan det være nyttig å åpne en behandlet innholdsfil (*.icml eller *.incx) direkte i InCopy og arbeide
med den i artikkelvisningen. Du trenger ikke å sjekke ut en enkelt behandlet fil for å redigere den, den sjekkes automatisk ut i InCopy. Når du
arkiverer og lukker filen, sjekkes innholdet automatisk inn. Kommandoene for arkivering fungerer annerledes når du åpner enkeltstående filer.

Oppdatere oppdragsfiler (InDesign)
Du kan arkivere endringer i oppdrag manuelt eller når du lukker gjeldende dokument. For at layoutendringer skal blir tilgjengelige for InCopy-
brukere, må oppdragsfilen oppdateres.

 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil oppdatere markerte oppdrag, markerer du dem i Oppdrag-panelet og velger Oppdater markerte oppdrag på menyen i Oppdrag-
panelet.

Hvis du vil oppdatere alle foreldede oppdrag i gjeldende dokument, velger du Oppdater foreldede oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet.
Bare oppdrag som er foreldet, oppdateres.

Hvis du vil oppdatere alle oppdrag i det gjeldende dokumentet, velger du Oppdater alle oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet.

Merk: Hvis en InCopy-bruker har åpnet oppdraget du oppdaterer, vises Foreldet-ikonet  ved siden av oppdraget i Oppdrag-panelet i InCopy.

Oppdatere innhold
Forsikre deg om at du alltid arbeider med det mest oppdaterte innholdet ved å se etter Foreldet-ikonet i Oppdrag-panelet og oppdatere innhold
deretter. Når du oppdaterer en InCopy-oppdragsfil og innholdet i den, eller oppdaterer enkeltstående innholdsfiler, kopieres data fra den nyeste
kopien i filsystemet, slik at versjonen som vises på din datamaskin, stemmer overens med versjonen i filsystemet. Du trenger ikke sjekke ut eller
inn filer for å oppdatere dem, og oppdateringen gir ingen redigeringsrettigheter. Det kan imidlertid oppstå problemer under oppdateringen hvis en
annen bruker har slettet din fillås.

Merk: Når du oppdaterer innhold, oppdateres ikke innhold i oppdragspakker som ikke er returnert.
En vanlig oppdateringsarbeidsflyt består av følgende trinn:

1. InCopy-brukeren åpner en oppdragsfil eller sjekker ut en enkeltstående innholdsfil og redigerer innholdet.

2. InCopy-brukeren arkiverer innholdsfilen, noe som fører til at kopien i filsystemet oppdateres, og arbeider deretter videre med filen.

3. InDesign-brukeren ser Foreldet-ikonet  ved siden av utvalget både i Oppdrag-panelet og i Koblinger-panelet, og I bruk-ikonet  og
ikonet Tekstinnhold er foreldet  eller Grafikkinnhold er foreldet  på den tilknyttede rammen.

Oppdrag-panelet med ikonene I bruk og Foreldet (til venstre) og layout med foreldet innhold (til høyre)

4. InDesign-brukeren oppdaterer innholdet.

Oppdatere innhold når du åpner et behandlet dokument (InDesign)
1. Velg Fil > Åpne, finn filen du vil åpne, og velg Åpne.
2. Velg Ja når du får spørsmål om du vil oppdatere dokumentet med det nye filinnholdet som er arkivert i filsystemet.

102



Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil at koblingene skal oppdateres automatisk, velger du Reparer koblinger automatisk.

Hvis du vil reparere koblinger manuelt, velger du Ikke reparer. Deretter markerer du filen som skal oppdateres, i Koblinger-panelet og
velger Oppdater kobling på panelmenyen.

Oppdatere innhold mens du arbeider (InDesign)
 Gjør ett av følgende:

Marker tekst- eller grafikkrammene i layouten, og velg Rediger > InCopy > Oppdater innhold.

Marker tekst- eller grafikkrammene i Koblinger-panelet, og velg knappen Oppdater kobling , eller velg Oppdater kobling på menyen i
Oppdrag-panelet.

Oppdatere innhold mens du arbeider (InCopy)
 Gjør ett av følgende:

Plasser innsettingspunktet i tekstrammen for å markere den, og velg deretter Fil > Oppdater innhold.

Marker innholdet i Oppdrag-panelet, og velg deretter knappen Oppdater innhold , eller velg Oppdater innhold på menyen i Oppdrag-
panelet.

Du kan også oppdatere innholdet ved hjelp av Koblinger-panelet.

Oppdatere arbeid ved en feiltakelse
I de fleste tilfeller er oppdateringskommandoene deaktiverte for innhold du har sjekket ut, fordi dette innholdet alltid er oppdatert. Det kan imidlertid
oppstå en uønsket situasjon hvis en annen bruker sletter låsefilen for utsjekket innhold (ved å dra IDLK-filen til papirkurven) og endrer innholdet.
Hvis dette skjer, kan oppdateringskommandoene bli aktivert selv mens innholdet er sjekket ut til deg. Da vil to personer kunne redigere innholdet
samtidig. Oppdatering av innholdet fører til tapt arbeid. Du får best resultater ved ikke å slette låsefilene.

Oppdatere InDesign-layouten
InDesign-brukere kan endre layouten (for eksempel endre størrelsen på eller plasseringen av tekstrammene i en artikkel) og arkivere endringene
mens InCopy-brukere redigerer teksten i disse rammene. Hvordan InCopy-brukere varsles om layoutendringer i en arbeidsflyt for delt server,
avhenger av om de har åpnet en oppdragsfil eller sjekket ut enkeltstående innholdsfiler og i tillegg åpnet den koblede InDesign-filen.

Vurder følgende:

Hvis en InDesign-bruker endrer layouten for rammer i et oppdrag, må vedkommende oppdatere oppdraget for at utformingsendringene skal
være tilgjengelige for InCopy-brukere. Oppdragsfilene oppdateres ikke automatisk når dokumentet arkiveres.

Når InDesign-brukeren oppdaterer oppdraget som er arkivert på en delt server, vises Foreldet-ikonet  ved siden av oppdraget i Oppdrag-
panelet i InCopy. InCopy-brukeren må oppdatere InDesign-dokumentet for å vise den gjeldende layouten.

Hvis en InDesign-bruker endrer layouten på eksportert innhold som ikke er del av et oppdrag, vises Foreldet-ikonet ved siden av navnet på
InDesign-dokumentet i Oppdrag-panelet, og det angis i tittellinjen for dokumentet at layouten er foreldet. InCopy-brukere kan oppdatere
gjeldende aktive InDesign-dokument med de siste layout- og malendringene.

Det er nyttig å oppdatere layouten i InCopy når du arbeider med manuskriptberegning, fordi det nyeste utseendet og nye linjeskift vises i layout-
og korrekturvisningen.

 Gjør ett av følgende:

Hvis en oppdragsfil er åpen, og Foreldet-ikonet  vises ved siden av oppdragsnavnet i Oppdrag-panelet, velger du knappen Oppdater
InDesign-dokument  eller Fil > Oppdater InDesign-dokument. Du kan ikke angre denne kommandoen.

Hvis du ikke arbeider med oppdragsfiler og har mer enn ett InDesign-dokument åpent, markerer du dokumentet du vil aktivere, og velger
Fil > Oppdater InDesign-dokument.

Sjekke inn innhold
Når du sjekker inn en behandlet innholdsfil, arkiveres den på et delt sted i filsystemet, slik at andre brukere kan sjekke ut filen og redigere eller
endre den. Når du eksporterer en tekst- eller grafikkramme fra InDesign, sjekkes den inn automatisk.

Selv om en innsjekket fil er tilgjengelig for redigering, kan den ikke redigeres før den er sjekket ut (med mindre du redigerer innholdet i
standalone-modus i InCopy). Når du sjekker inn innhold, mister du kontrollen over redigeringen, men filen lukkes ikke. Innholdet vises fremdeles
på skjermen din, men det er skrivebeskyttet.

Når du bruker plug-in-modulene for LiveEdit Workflow, opprettes det ikke flere filversjoner. I stedet overskrives filene når de oppdateres i InCopy
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eller InDesign.

Hvis du arbeider på en oppdragspakke, returnerer eller videresender du den etter å ha sjekket den inn.

Sjekke inn behandlet innhold (InDesign)
 Gjør ett av følgende:

Marker innholdet i layouten, og velg Rediger > InCopy > Sjekk inn.

Marker innholdet i Oppdrag-panelet, og velg Sjekk inn på panelmenyen.

Sjekke inn behandlet innhold (InCopy)
 Gjør ett av følgende:

Marker innholdet i layoutvisningen, og velg Fil > Sjekk inn.

Marker innholdet i Oppdrag-panelet, og velg Sjekk inn på panelmenyen.

Merk: Du kan angre de siste endringene du foretok før du sjekket inn innhold.
Når du sjekker inn en fil, vises Tilgjengelig-ikonet på tekst- eller grafikkrammen i InDesign-layouten, i layoutvisningen i InCopy, i Oppdrag-
panelet og på artikkellinjen (InCopy).

Arkivere endringer (InDesign)
Mens du arbeider med innhold du har sjekket ut, kan du arkivere endringer og oppdatere filkopien i filsystemet.

 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil arkivere det markerte innholdet uten å arkivere endringene i InDesign-dokumentet eller noen av de koblede filene i det, markerer
du innholdet i layouten og velger Rediger > InCopy > Arkiver innhold.

Hvis du vil arkivere alle innholdsfiler du har sjekket ut, velger du Fil > Arkiver. Når du gjør det, oppdateres ikke oppdragsfiler eller utsjekkede
innholdsfiler i InCopy automatisk, men i InCopy vises Foreldet-ikonet  i Oppdrag-panelet for filer som er sjekket ut.

Hvis du vil arkivere InDesign-dokumentet med et nytt navn med koblinger til eksisterende InCopy-filer, velger du Fil > Arkiver som. Denne
handlingen fører til at oppdrag i InDesign-filen vises som manglende til de er oppdatert.

Hvis du vil arkivere en kopi av gjeldende aktive dokument, velger du Fil > Arkiver kopi. Du kan gi kopien et nytt navn og arkivere den på et
nytt sted med koblinger til en hvilken som helst eksisterende InCopy-fil.

Arkivere endringer (InCopy)
 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil arkivere InCopy-filen med samme navn og plassering i filsystemet, velger du Fil > Arkiver innhold. Filen er fremdeles sjekket ut til
deg.

Hvis du vil arkivere InCopy-innholdsfilen med et nytt navn, velger du Fil > Arkiver innhold som. Den nyopprettede innholdsfilen behandles
ikke i arbeidsflyten. Kommandoen Arkiver innhold som er bare tilgjengelig hvis du har åpnet InCopy-innholdsfilen (*.icml eller *.incx) direkte.

Hvis du vil arkivere en kopi av gjeldende aktive InCopy-innholdsfil, velger du Fil > Arkiver innholdskopi. Du kan gi kopien et nytt navn og
arkivere den et annet sted. Den arkiverte kopien behandles ikke i arbeidsflyten. Kommandoen Arkiver innholdskopi er bare tilgjengelig hvis
du har åpnet InCopy-innholdsfilen (*.icml eller *.incx) direkte.

Hvis du vil arkivere alle åpne InCopy-innholdsfiler som er sjekket ut, velger du Fil > Arkiver alt innhold. Alle filene arkiveres på sine gjeldende
plasseringer. Kommandoen Arkiver alt innhold er bare tilgjengelig hvis du har åpnet et oppdrag eller InDesign-fil.

Flere hjelpeemner
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Vise arbeidsområdet

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Zoome inn og ut
Justere visningen
Bla til neste side
Arbeide med tilleggsvinduer
Bruke utjevning til å få jevnere kanter
Blindtekst
Beregne verdier i paneler og dialogbokser
Angi verdier i paneler og dialogbokser

Zoome inn og ut
Bruk zoomverktøyet eller zoomkommandoene til å forstørre dokumentene.

Zoome inn eller ut
Hvis du vil zoome inn, velger du zoomverktøyet  og klikker i området du vil forstørre. Hvert klikk gjør at visningen forstørres til neste
forhåndsinnstilte prosentverdi, og visningen midtjusteres rundt punktet du klikker på. Ved maks forstørrelse er midten av zoomverktøyet tomt.
Hvis du vil zoome ut, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikker i området du vil forminske. Hvert klikk gjør at visningen
forminskes.
Hvis du vil forstørre neste forhåndsinnstilte prosentverdi, aktiverer du vinduet du vil vise, og velger Vis > Zoom inn. Hvis du vil forminske
visningen til forrige forhåndsinnstilte prosentverdi, velger du Vis > Zoom ut.
Hvis du vil angi et bestemt forstørrelsesnivå, skriver du inn eller velger et nivå i Zoomnivå-boksen på programlinjen.

I Mac OS kan du vise zoomeprosenten på statuslinjen ved å skjule programlinjen (Vindu > Programlinje). I Windows kan du ikke skjule
programlinjen.

Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du bruker hjulet eller sensoren på musen.
Hvis du vil forstørre ved å dra, velger du zoomverktøyet og drar rundt området du vil forstørre.

Bruke kraftig zoom
Med Kraftig zoom kan du raskt bla deg gjennom dokumentsider. Ved hjelp av gripehånden kan du bruke zoom inn eller ut og bla gjennom hele
dokumentet. Denne funksjonen er spesielt nyttig for lange dokumenter.

1. Velg håndverktøyet .

Du kan også aktivere gripehånden ved å holde nede mellomromstasten eller holde nede Alt/Tilvalg når du er i tekstmodus.

2. Klikk og hold nede museknappen når gripehånden er aktiv.

Dokumentet zoomes ut, slik at du kan se mer av oppslaget. Visningsområdet angis av en rød boks.

3. Dra i den røde boksen mens du fortsatt holder museknappen nede, for å bla gjennom dokumentsider. Trykk på piltastene eller bruk blahjulet
på musen for å endre størrelsen på den røde boksen.

4. Slipp museknappen hvis du vil zoome inn på det nye området i dokumentet.

Dokumentvinduet går tilbake til den opprinnelige zoomeprosenten eller den opprinnelige størrelsen på den røde boksen.

Zoome til faktisk størrelse
Dobbeltklikk på zoomverktøyet.
Velg Vis > Faktisk størrelse.
Skriv inn eller velg et forstørrelsesnivå på 100 i Zoomnivå-boksen på programlinjen.

Justere visningen
Fokuser på det ønskede området av dokumentet ved å tilpasse sider og oppslag i det aktive vinduet og ved å rulle visningen.

Tilpasse siden, oppslaget eller montasjebordet til det aktive vinduet
Velg Vis > Tilpass side til vindu.
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Velg Vis > Tilpass oppslag til vindu.
Velg Vis > Hele montasjebordet.

Rulle visningen
Du kan enkelt justere hvordan sider eller objekter skal vises i dokumentvinduet. Disse teknikkene er også nyttige når du skal navigere mellom
sider.

 Gjør ett av følgende:

Velg håndverktøyet  på Verktøy-panelet, og klikk og dra i dokumentvinduet. Hvis du holder nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS)
mens du trykker ned mellomrom, aktiveres håndverktøyet.

Klikk i det horisontale eller vertikale rullefeltet, eller dra rulleboksen.

Trykk på PgUp eller PgDn.

Bruk hjulet eller sensoren på musen til å rulle opp eller ned. Hvis du vil panorere til venstre eller høyre, trykker du på Alt (Windows) eller
Kommando (Mac OS) mens du bruker hjulet eller sensoren på musen.

Bla til neste side
Det er enkelt å hoppe fra side til side i et dokument i InDesign. På samme måte som de fleste nettlesere har knapper for å gå frem og tilbake
mellom sidene du har besøkt, holder InDesign orden på rekkefølgen du har vist sider i, i et dokument.

 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil gå gjennom sider i samme rekkefølge som du viste dem i, i den aktive økten, velger du Layout > Gå tilbake eller Gå fremover.

Hvis du vil gå til neste eller forrige side, velger du knappene Neste side  eller Forrige side  nederst i dokumentvinduet, eller du velger
Layout > Neste side eller Forrige side.

Hvis du vil gå til den første eller siste siden, velger du knappen Første oppslag  eller Siste oppslag  nederst til venstre i dokumentvinduet,
eller du velger Layout > Første side eller Siste side.

Hvis du vil gå til en bestemt side, velger du Layout > Gå til side, angir sidetallet og velger OK. Klikk på nedoverpilen til høyre for sideboksen,
og velg en side.

Velg side fra sideboksen for å gå til en bestemt side

Hvis du vil gå til en malside, klikker du i sideboksen nederst til venstre i dokumentvinduet. Skriv inn de første bokstavene i malsidenavnet, og
trykk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS). Du kan også dobbeltklikke på et malsideikon i Sider-panelet.

Arbeide med tilleggsvinduer
Du kan åpne tilleggsvinduer for det samme dokumentet eller for andre InDesign-dokumenter. Når du arbeider med tilleggsvinduer, kan du
sammenligne forskjellige oppslag samtidig, spesielt oppslag som ikke følger etter hverandre. Du kan også vise samme side med forskjellig
forstørrelse, slik at du kan arbeide med detaljer på nært hold samtidig som du ser hvordan endringene påvirker layouten. I tillegg kan du vise en
malside i ett vindu og sider basert på malsiden i andre vinduer hvis du vil se hvordan redigering av malsiden påvirker forskjellige deler av
dokumentet.

Når du åpner dokumentet på nytt, vises bare det sist brukte vinduet.

Hvis du vil vise det samme dokumentet i et nytt vindu, velger du Vindu > Plasser > Nytt vindu.
Hvis du vil overlappe vinduene, velger du Vindu > Plasser > Overlappet hvis du vil plassere alle vinduene i en stabel, med hvert vindu litt
forskjøvet. Du kan også velge Vindu > Plasser > Side ved side hvis du vil vise alle vinduene likt, uten overlapping.
Hvis du vil aktivere et vindu, klikker du på kategorien eller tittellinjen i vinduet. Du kan også velge navnet på visningen på Vindu-menyen.
Flere vinduer for et dokument nummereres i rekkefølgen de ble opprettet i.
Hvis du vil lukke alle vinduer for det aktive dokumentet, trykker du på Skift+Ctrl+W (Windows) eller Skift+Kommando+W (Mac OS).
Hvis du vil lukke alle vinduer for alle åpne dokumenter, trykker du på Skift+Ctrl+Alt+W (Windows) eller Skift+Kommando+Tilvalg+W
(Mac OS).
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Bruke utjevning til å få jevnere kanter
Utjevning brukes til å jevne ut ujevne kanter på tekst og punktgrafikkbilder ved at fargeovergangen fra kantbildepunkt til bakgrunnsbildepunkt
gjøres mykere. Siden det bare er kantbildepunktene som endres, forsvinner ingen detaljer.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Visningsytelse (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Visningsytelse (Mac OS).
2. Velg visningsvalget for utjevning på menyen Juster visningsinnstillinger.

Du kan aktivere eller deaktivere utjevning for hver av visningsinnstillingene. Du kan for eksempel aktivere utjevning for høykvalitetsvisning og
deaktivere den for hurtigvisning.

3. Velg Aktiver utjevning.

Blindtekst
Når det ikke er mulig å vise tekst med liten skriftstørrelse, vises teksten som en nedtonet linje. Dette kalles blindtekst. All tekst med eller under den
angitte tekststørrelsen erstattes på skjermen med nedtonede linjer som fungerer som plassholdere.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Visningsytelse (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Visningsytelse (Mac OS).
2. Velg visningsinnstillingen du vil endre blindtekstinnstillingen for, på menyen Juster visningsinnstillinger.

Du kan angi forskjellige blindtekstverdier for hver av visningsinnstillingene.

3. Skriv inn en verdi for Blindtekst under, og klikk deretter OK.

Hvis du vil velge om du vil bruke blindtekst på tekst og bilder når du ruller i et dokument, åpner du Grensesnitt-delen i dialogboksen Innstillinger,
drar glidebryteren for håndverktøyet til ønsket nivå for ytelse i forhold kvalitet og klikker OK.

Beregne verdier i paneler og dialogbokser
Du kan utføre enkel matematikk i alle numeriske redigeringsbokser. Hvis du for eksempel vil flytte et markert objekt 3 enheter til høyre og bruke
gjeldende målenheter, slipper du å regne ut den nye horisontale posisjonen. Skriv bare +3 etter gjeldende verdi i Transformering-panelet.

Paneler bruker målsystemet som er valgt i dialogboksen Innstillinger. Du kan imidlertid angi verdier i en annen målenhet i stedet.

1. Gjør ett av følgende i en tekstboks som godtar numeriske verdier:

Hvis du vil erstatte hele den gjeldende verdien med et matematisk uttrykk, markerer du hele verdien.

Hvis du vil bruke gjeldende verdi som en del av et matematisk uttrykk, klikker du før eller etter verdien.

2. Skriv inn et enkelt matematisk uttrykk ved hjelp av én matematisk operator, for eksempel + (pluss), - (minus), * (ganger), / (delt på) eller
% (prosent).

For eksempel 0p0+3 eller 5mm + 4.

3. Trykk på Enter eller Retur for å utføre beregningen.

I kontrollpanelet og Transformering-panelet kan du duplisere det valgte objektet og bruke beregningen på det dupliserte objektet (i stedet for
originalen). Skriv inn beregningen, og trykk på Alt+Enter (Windows) eller Tilvalg+Retur (Mac OS).

Angi verdier i paneler og dialogbokser
Paneler og dialogbokser bruker målenhetene og intervallene som er definert under Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller
InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS). Du kan når som helst angi verdier med en av de støttede målenhetene ved å overstyre
gjeldende innstillinger midlertidig.

 Gjør ett av følgende:

Skriv inn en verdi i boksen, og trykk på Enter eller Retur.

Dra skyvekontrollen.

Dra skalaskiven.

Klikk på pilknappene i panelet for å endre verdien.

Klikk i boksen, og bruk deretter tastaturtastene for pil opp og pil ned for å endre verdien.

Velg en verdi på menyen som er tilknyttet boksen.

Merk: Når du gjør endringer ved hjelp av pilknappene, piltastene eller hurtigmenyene, utføres endringen umiddelbart.
Flere hjelpeemner
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Verktøykasse

Til toppen av siden

Oversikt over verktøykassen
Oversikt over verktøy
Galleri med markeringsverktøy
Galleri med tegne- og tekstverktøy
Galleri med transformeringsverktøy
Galleri med endrings- og navigeringsverktøy

Oversikt over verktøykassen
Noen verktøy i verktøykassen brukes til å markere, redigere og opprette sideobjekter. Andre verktøy brukes til å markere tekst, former, linjer og
forløpninger. Du kan tilpasse layouten for verktøykassen til den vindus- og panellayouten du vil ha. Standard er at verktøykassen vises som én
enkelt vertikal verktøykolonne. Du kan også sette den opp som to vertikale kolonner eller én horisontal rad. Du kan imidlertid ikke endre
plasseringen av enkeltverktøy i verktøykassen. Du kan dra toppen av verktøykassen for å flytte den.

Du velger et verktøy i verktøykassen ved å klikke på det. Verktøykassen inneholder også mange skjulte verktøy som er knyttet til de synlige
verktøyene. Skjulte verktøy angis med piler til høyre i verktøyikonene. Du velger et skjult verktøy ved å klikke på og holde det gjeldende verktøyet
i verktøykassen og deretter velge verktøyet du vil ha.

Når du holder pekeren over verktøyet, vises navnet på verktøyet og tastatursnarveiene. Denne teksten kalles verktøyinfo. Du kan deaktivere
verktøyinfo ved å velge Ingen i feltet Verktøyinfo under Grensesnitt i dialogboksen Innstillinger.

Åpne Verktøytips-panelet (Vindu > Diverse > Verktøytips) for å se hvilke hurtigtaster og endringstaster som fungerer med det valgte verktøyet.

Merk: Verktøy for innholdsinnsamling og innholdsplassering er ikke tilgjengelig i CS5.5 eller tidligere.

Vise verktøykassen
 Velg Vindu > Verktøy.
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Vise verktøyvalg
 Dobbeltklikk på et verktøy i verktøykassen.

Denne fremgangsmåten fungerer bare på enkelte verktøy, for eksempel pipette-, blyant- og mangekantverktøy.

Vise og velge skjulte verktøy

1. Plasser pekeren over et verktøy med skjulte verktøy i verktøykassen, og hold nede museknappen.

2. Velg et verktøy når de skjulte verktøyene vises.

Velge verktøy midlertidig
1. Når et verktøy er valgt, holder du nede hurtigtasten for et annet verktøy.
2. Utfør en handling mens du fortsatt holder nede hurtigtasten.
3. Slipp hurtigtasten for å gå tilbake til det forrige verktøyet.

Hvis for eksempel avstandsverktøyet er valgt, holder du nede V-tasten for å bruke markeringsverktøyet midlertidig. Når du slipper V-tasten, blir
avstandsverktøyet valgt.

Vise verktøytips
Verktøytips-panelet beskriver hvordan endringstaster fungerer med det valgte verktøyet.

1. Velg Vindu > Diverse > Verktøytips for å vise Verktøytips-panelet.

2. Velg et verktøy i verktøykassen for å vise en beskrivelse av verktøyet og tilhørende endringstaster og snarveier.

Endre layout for verktøykassen

1. Velg Rediger > Innstillinger > Grensesnitt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Grensesnitt (Mac OS).

2. Velg et layoutvalg på menyen Flytende verktøypanel, og velg OK.

Du kan også klikke på det doble pilikonet øverst på verktøykassen for å endre layouten til verktøykassen.

Oversikt over verktøy
Tekstverktøy Opprett og formater tekst i standard eller tilpassede blokker eller baner. (Se Opprette tekstrammer.)
Tegneverktøy Tegn og utform enkle og komplekse objekter, for eksempel rektangler, ellipser, mangekanter og frihåndsformer. (Se Tegning.)
Markeringsverktøy Marker (aktiver) objekter, punkt eller linjer. (Se Markere objekter.)
Transformeringsverktøy Endre form på, snu om på og endre størrelse på objekter. (Se Transformere objekter.)
Navigeringsverktøy Flytt rundt i, kontroller visningen av og mål avstander i et dokument. (Se Zoome inn og ut og Linjaler og målenheter.)
Saksverktøyet Del baner og rammer. (Se Dele en bane.)

Galleri med markeringsverktøy

Markeringsverktøyet brukes til
å markere hele objekter.

Segmentmarkøren brukes til å
markere punkt i en bane eller
innhold i en ramme.

Med sideverktøyet kan du
opprette flere sidestørrelser i
et dokument.

Bruddverktøyet brukes til å
justere avstanden mellom
objekter.

Galleri med tegne- og tekstverktøy
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Pennverktøyet brukes til å
tegne rette og buede baner.

Verktøyet Legg til ankerpunkt
brukes til å legge til
ankerpunkt i en bane.

Verktøyet Fjern ankerpunkt
brukes til å fjerne ankerpunkt
fra en bane.

Verktøyet Endre punkt brukes
til å endre hjørnepunkt og
avrundingspunkt.

Tekstverktøyet brukes til å
lage tekstrammer og markere
tekst.

Verktøyet Tekst langs en bane
brukes til å opprette og
redigere tekst langs baner.

Blyantverktøyet brukes til å
tegne en frihåndsbane.

Avrundingsverktøyet brukes til
å fjerne overflødige vinkler fra
en bane.

Viskelærverktøyet brukes til å
slette punkt i en bane.

Linjeverktøyet brukes til å
tegne et linjesegment.

Rektangelrammeverktøyet
brukes til å lage en firkantet
eller rektangulær plassholder.

Ellipserammeverktøyet brukes
til å lage en sirkulær eller oval
plassholder.

Verktøyet Mangekantet ramme
brukes til å lage en
mangesidet plassholder.

Rektangelverktøyet brukes til å
lage en firkant eller et
rektangel.

Ellipseverktøyet brukes til å
lage en sirkel eller oval.

Mangekantverktøyet brukes til
å lage en mangesidig form.

Galleri med transformeringsverktøy

Verktøyet Fri transformering
brukes til å rotere, skalere
eller skråstille et objekt.

Roteringsverktøyet brukes til å
rotere objekter rundt et fast
punkt.

Skaleringsverktøyet brukes til
å endre størrelsen på objekter
rundt et fast punkt.

Skråstillingsverktøyet brukes til
å skråstille objekter rundt et
fast punkt.

111



Til toppen av sidenGalleri med endrings- og navigeringsverktøy

Pipetteverktøyet brukes til å
kopiere farger eller
tekstattributter fra objekter og
bruke dem på andre objekter.

Målverktøyet måler avstanden
mellom to punkt.

Forløpningsfargeverktøyet
brukes til å justere start- og
sluttpunktet og vinkelen på
forløpningen i objekter.

Verktøyet for
uttoningsforløpning brukes til å
tone ut et objekt i bakgrunnen.

Saksverktøyet brukes til å
klippe ut baner i bestemte
punkt.

Håndverktøyet brukes til å
flytte sidevisningen i
dokumentvinduet.

Zoomverktøyet brukes til å
forstørre eller forminske
visningen i dokumentvinduet.

Merknadsverktøyet brukes til å
legge til kommentarer.

Flere hjelpeemner
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Eksportere innhold fra InDesign
Oversikt over Oppdrag-panelet
Oppdragsfiler
Opprette oppdrag og legge til innhold (InDesign)
Eksportere innhold som separate InCopy-filer (InDesign)

Eksportere innhold fra InDesign
Når du eksporterer innhold fra InDesign til InCopy, opprettes det en kobling mellom de to programmene. Tekst- og grafikkrammer og innholdet i
dem eksporteres fra InDesign til InCopy på en av følgende to måter:

Opprett en beholderfil (*.icma), også kalt et oppdrag, og legg til relaterte grupper med dokumentobjekter (for eksempel teksten og grafikken
for en artikkel), slik at brukerne kan arbeide med disse objektene samlet. Innhold i oppdrag eksporteres som ICML-filer.

Eksporter tekst- og grafikkrammer hver for seg (inkludert plassholderrammer) ved hjelp av kommandoen Rediger > InCopy > Eksporter.
Eksportert innhold arkiveres som ICML-filer.

Når innholdet er eksportert, vises små ikoner øverst til venstre i eksporterte rammer i InDesign og InCopy samt i Oppdrag-panelet. En kobling til
den eksporterte filen vises i Koblinger-panelet. Disse ikonene viser statusen for behandlede rammer og skiller dem fra rammer som ikke er en del
av arbeidsflyten. Alt eksportert innhold vises i Oppdrag-panelet. Innhold som er eksportert ved hjelp av kommandoer på Eksporter-menyen, vises
under Ikke tilordnet InCopy-innhold i listen i Oppdrag-panelet. Selv om begge metodene gir en oversiktlig forbindelse mellom InCopy-innhold og et
InDesign-dokument, er hovedmetoden å bruke oppdragsfiler.

Når du eksporterer innhold, kan andre brukere sjekke det ut uten at koblingen til det opprinnelige InDesign-dokumentet brytes. (Denne koblingen
opprettes fra InDesign, den kan ikke opprettes fra InCopy.)

Når innholdet er eksportert, kan InCopy-brukere vise (men ikke endre) sidelayout, maler osv. slik de vises i InDesign-dokumentet.

Merk: Du kan også opprette tekst eller forankret grafikk i InCopy og deretter montere det i InDesign.

Oversikt over Oppdrag-panelet
Hovedverktøyet for arbeid med oppdrag er Oppdrag-panelet (Vindu > Oppdrag i InCopy, Vindu > Redaksjonell > Oppdrag i InDesign). Her vises
filene som er eksportert fra det aktive InDesign-dokumentet, og et ikon som angir filstatusen. Menyen i Oppdrag-panelet inneholder også
kommandoer som brukes til filbehandling og håndtering av importversjoner mellom InCopy og InDesign. Når du åpner et oppdrag i InCopy, vises
oppdragsnavnet og -innholdet i Oppdrag-panelet. Du kan dobbeltklikke på tekst- og grafikkrammer i Oppdrag-panelet for å markere dem i
dokumentvinduet.
Merk: Alt innhold som eksporteres til InCopy eller legges til i et oppdrag, vises også i Koblinger-panelet. Her kan du utføre noen
arbeidsflytbehandlingsoppdrag, for eksempel sjekke ut og inn innhold, men det anbefales å utføre disse oppdragene i Oppdrag-panelet.

Oppdrag-panelet i InDesign
A. Navn på InCopy-innhold B. InDesign-dokumentnavn C. Oppdrag med statusen Foreldet D. Statusene Tilgjengelig og Tekstinnhold er
oppdatert E. Statusene I bruk og Tekstinnhold er foreldet F. Statusene Redigerer og Tekstinnhold er oppdatert G. Innhold som ikke er
tilordnet H. Brukernavn I. Knappen Oppdater innhold J. Knappen Sjekk ut/inn utvalg K. Knappen Nytt oppdrag L. Knappen Slett markerte
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oppdrag/Fjern

Oppdrag-panelet i InCopy
A. Navn på InCopy-innhold B. Oppdrag med statusen Foreldet C. Oppdragsnavn D. Statusene Tilgjengelig og Tekstinnhold er
oppdatert E. Statusene I bruk og Tekstinnhold er foreldet F. Statusene Redigerer og Tekstinnhold er oppdatert G. Brukernavn H. Knappen
Oppdatering av InDesign-dokument I. Knappen Oppdater innhold J. Knappen Sjekk ut/inn utvalg

Oppdragsfiler
I InDesign er oppdragsfiler beholdere for organisering av samlinger med sideobjekter i. Det kan for eksempel være at du vil markere alle objektene
i en artikkel (overskrift, forfatterinformasjon, brødtekst, grafikk og bildetekst), og deretter tilordne dem til én InCopy-bruker. Når du legger til disse
objektene i et oppdrag, er det enkelt for InCopy-brukere å få tilgang til bare det innholdet de er ansvarlige for. Oppdragsfiler (*.icma) vises i
filsystemet, på artikkellinjen i InCopy og i statusmeldinger. Det er bare InDesign-brukere som kan opprette oppdragsfiler, og bare InCopy-brukere
som kan åpne dem.

Når du oppretter et oppdrag, opprettes som standard en mappe på samme plassering som InDesign-dokumentet. Denne oppdragsmappen
innholder IMCA-oppdragsfilene og en innholdsundermappe med eksporterte InCopy-artikkelfiler (i ICML-format) som er en del av bilder eller andre
ressurser. Når oppdraget er laget, arkiverer du prosjektmappen på en plassering som alle brukerne har tilgang til, eller oppretter og distribuerer en
oppdragspakke. Hvis innhold eksporteres før det er lagt til i et oppdrag, flyttes ikke filene på disken til innholdsmappen for oppdragsfilen.

Oppdragsfiler innholder følgende:

Koblinger eller pekere til tilknyttede sideobjekter inkludert plassholderrammer. Med disse elementene trenger InCopy-brukeren bare åpne en
enkelt fil i InCopy for å få redigeringstilgang til flere sideobjekter.

Eventuelle transformeringer for grafikken som er inkludert i oppdraget, for eksempel flytting, skalering, rotering eller skråstilling.

Sidegeometri, slik at InCopy-brukere kan se layouten til rammen og innholdet i rammen uten å måtte åpne hele InDesign-filen.

Fargekoding for tilordnede rammer i dokumentet.

En side i InCopy med sidegeometri og fargekoding

Opprette oppdrag og legge til innhold (InDesign)
Det er bare InDesign-brukere som kan opprette oppdrag og legge til innhold i dem. Oppdrag kan opprettes på flere måter. Hvilken måte du velger,
avhenger vanligvis av om du har innhold som skal legges til når oppdraget opprettes.

Opprette tomme oppdragsfiler. Fra InDesign-dokumentet kan du opprette en serie med tomme oppdrag som fungerer som maler for
innholdet som skal legges til senere.
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Opprette oppdrag og legge til innhold samtidig.

Legge til innhold i en eksisterende oppdragsfil. Du kan legge til koblet innhold, dvs. tekst og grafikk som allerede er eksportert som InCopy-
innhold, eller du kan legge til markerte sideobjekter som blir til koblet InCopy-innhold. Hvis én eller flere av de markerte rammene allerede
inneholder InCopy-innholdsfiler som ikke er en del av et oppdrag, kan du legge dem til i en ny eller eksisterende oppdragsfil.

Oppdragsmappen du oppretter, arkiveres som standard i samme mappe som InDesign-dokumentet. Du kan deretter plassere mappen på en
server eller opprette og sende en pakke.

Merk: Hvis du ikke vil at InCopy-brukere skal montere og tilpasse grafikk, legger du ikke til grafikkrammer i oppdraget.

Opprette tomme oppdragsfiler (InDesign)
1. Arkiver dokumentet i InDesign.
2. I Oppdrag-panelet velger du Nytt oppdrag på panelmenyen.
3. Angi valg for oppdragsfilen i dialogboksen Nytt oppdrag, og velg OK.

Opprette oppdrag og legge til innhold samtidig (InDesign)
1. Opprett et dokument med én eller flere tekstrammer, grafikkrammer eller plassholdere i InDesign, og arkiver deretter dokumentet.
2. Marker tekst- og grafikkrammene du vil legge til.
3. Gjør ett av følgende:

Velg Legg til i oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet, og velg deretter Nytt.

Velg Rediger > InCopy > Legg til [valg] i oppdrag > Nytt.

4. Angi valg for oppdragsfilen i dialogboksen Nytt oppdrag, og velg OK.

Den nyopprettede oppdragsfilen inneholder eventuelle rammer som er markert i dokumentvinduet.

Legge til innhold i eksisterende oppdrag (InDesign)
1. Arkiver InDesign-dokumentet.
2. Marker tekst- og grafikkrammene du vil legge til.
3. Gjør ett av følgende:

Velg Legg til i oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet, og marker deretter oppdraget.

Dra innhold fra delen Ikke-tilordnet InCopy-innhold i Oppdrag-panelet til et eksisterende oppdrag.

Marker sideobjekter med markeringsverktøyet, og dra dem til et eksisterende oppdrag i Oppdrag-panelet.

Velg Rediger > InCopy > Legg til [valg] i oppdrag, og marker deretter oppdraget.

4. Velg Oppdater alle oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet for å gjøre innholdsfilene tilgjengelige for InCopy-brukere.

Merk: Du kan bare legge til innhold i oppdrag i samme dokument. Du kan imidlertid importere det samme innholdet til flere dokumenter og legge
det til i et oppdrag i hvert av disse dokumentene.

Valg for oppdragsfiler (InDesign)
Når du oppretter eller endrer en oppdragsfil, kan du angi følgende valg:

Oppgavenavn Den unike identifikasjonen for oppdraget i Oppdrag-panelet, for eksempel "Havartikkel". Dette navnet må følge operativsystemets
navngivningsregler for filer.
Tilordnet til Den unike identifikasjonen for brukeren filene er tilordnet. Navnet på brukeren vises i parentes etter oppdragsnavnet i Oppdrag-
panelet. Når du oppgir et navn her, er det bare til informasjon. Det gir ikke brukeren noen rettigheter eller tillatelser.
Farge Viser en liste med farger som brukes til å utheve rammene for gjeldende oppdrag i dokumentvinduet og oppdragsnavnene i Oppdrag-
panelet. Denne fargekodingen skiller ut rammer som tilhører et oppdrag fra rammer som tilhører en annen, og den skiller ut utilordnede rammer.
Hvis du vil slå visningen av denne fargekodingen på eller av, velger du Vis > Tillegg > Vis/Skjul tilordnede rammer. I InCopy vises fargekodingen
bare i layoutvisningen.
Merk: Hvis du får uventede resultater når du slår visningen av tilordnede rammer av og på, kan disse rammene være kodet for XML, og Vis >
Struktur > Vis kodete rammer kan være aktivert. Du kan ikke vise tilordnede rammer og kodede rammer samtidig.
Endre Velg Endre-knappen for å angi plassering for oppdragsmappen. Oppdragsmappen opprettes som standard på samme plassering som
InDesign-filen.
Plassholderrammer Gjør at InCopy-brukere kan vise tekst- og grafikkrammene i oppdraget i tillegg til bokser (eller andre former) som
representerer alle andre rammer på de aktuelle InDesign-sidene. Alle rammer og plassholdere har samme størrelse, form og plassering som
originalene i InDesign. Plassholderrammer er tomme former som ikke viser noe av innholdet i InDesign-dokumentet. Valget Plassholderrammer gir
dårligst kvalitet og derfor raskest ytelse. I InCopy er plassholderrammer bare synlige i layoutvisning. InCopy-brukere kan ikke sjekke ut og redigere
plassholderrammer.
Tilordnede oppslag Gjør at InCopy-brukere kan vise alle tilordnede rammer, i tillegg til alt innhold i rammer som ikke inngår i oppdraget, men
som er en del av oppslaget. Innhold i rammer utenfor et oppdrag kan ikke redigeres i InCopy og er bare synlig i layoutvisning.
Alle oppslag Alt innhold i InDesign-dokumentet eksporteres til oppdragsfilen. Dette valget gir best kvalitet. Det gir også tregest ytelse fordi
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oppdragsfilen viser utformingen og layouten for hver side, inkludert sider som ikke er relevante for den delen brukeren redigerer.
Koblede bildefiler ved pakking Inneholder en kopi av koblede bilder i oppdragspakken. Med dette valget får InCopy-brukere tilgang til bilder,
men filstørrelsen på pakken økes. InCopy-brukere kan inkludere bilder når de returnerer en pakke.

Eksportere innhold som separate InCopy-filer (InDesign)
Hvis arbeidsgruppen foretrekker å arbeide med separate filer i stedet for å bruke oppdrag, kan du eksportere InCopy-innhold uten å bruke en
oppdragsfil. I stedet for at det opprettes én enkelt oppdragsfil med referanser til flere innholdsfiler og layoutinformasjon, opprettes det da en egen
fil (ICML-fil) for hver tekst- eller grafikkramme du angir i dokumentet. Hvis du vil vise innholdet du redigerer, i sammenheng, må du åpne det
tilknyttede InDesign-dokumentet (INDD-fil).

Tilpass InDesign-dokumentet slik at det passer med dine arbeidsflytbehov. Hvis du for eksempel ønsker at alle redigeringskommentarene skal
eksporteres til én fil, kan du opprette et lag der den som redigerer, legger inn sine kommentarer. Deretter kan du eksportere alt innholdet i det
valgte laget.

Merk: En rask måte å eksportere innhold som separate InCopy-filer på å bruke markeringsverktøyet til å dra og slippe valgte rammer i Ikke-
tilordnet InCopy-innhold i Oppdrag-panelet.

1. Opprett et dokument med én eller flere tekstrammer, grafikkrammer eller plassholdere i InDesign.
2. Gjør ett av følgende:

Marker tekst- eller grafikkrammen for en enkelt artikkel, eller hold nede Skift og klikk for å velge flere rammer.

Plasser innsettingspunktet i en artikkel, eller marker tekst i en tekstramme.

3. Velg Rediger > InCopy > Eksporter, og angi deretter ett av følgende valg:
Markering Eksporterer alle markerte tekst- og grafikkrammer.

Lag Eksporterer alt innhold på det markerte laget.

Alle artikler Eksporterer alle artikler som ikke er eksportert tidligere.

All grafikk Eksporterer all grafikk som ikke er eksportert tidligere.

All grafikk og alle artikler Eksporterer alle artikler og all grafikk som ikke er eksportert tidligere.

Hvis du eksporterer alt innholdet i dokumentet og senere legger til flere tekst- eller grafikkrammer i samme dokument, kan du raskt
eksportere de nye rammene ved hjelp av kommandoen Eksporter > Alle artikler (eller All grafikk eller All grafikk og alle artikler). Bare det
nye innholdet eksporteres.

4. Angi et navn på og en plassering for filene, og velg deretter Arkiver.

Filnavnet du angir, brukes som prefiks for å identifisere hver av de eksporterte innholdsfilene i filsystemet. Hvis du eksporterer flere
tekstrammer, legges de første tegnene i teksten automatisk til i filnavnet, for eksempel "minartikkel.Sykkelarrangementer i sommer.icml".
Hvis du eksporterer flere grafikkrammer, dannes filnavnene etter dette mønsteret: "minartikkel-grafikk", "minartikkel-grafikk-1" osv. Filnavnet
vises i filsystemet, på artikkellinjen i InCopy og i statusmeldinger.

5. Arkiver InDesign-filen når du får spørsmål om det.

InCopy-innholdet er nå behandlede filer som kan sjekkes ut og redigeres av andre brukere i arbeidsflyten.

Delt innhold vises i Koblinger-panelet på samme måte som importert grafikk. Hvis du flytter en delt fil manuelt, kan du bruke Koblinger-panelet til å
oppdatere koblingene i filen.

Når du eksporterer innhold, vises Tilgjengelig-ikonet  på tekstrammen (i InDesign og InCopy) og i Oppdrag-panelet (i InCopy). Ordet [Redigerer]
vises på artikkellinjen (i InCopy).

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Arkivere dokumenter
Bakoverkompatibilitet med tidligere InDesign-versjoner
Arbeide med metadata

Arkivere dokumenter

Når du arkiverer et dokument, arkiveres gjeldende layout, henvisninger til kildefiler, hvilken side som vises i øyeblikket, og zoomenivået. Beskytt
arbeidet ditt ved å arkivere ofte. Du kan arkivere filen som følgende:

Et vanlig dokument.

En kopi av dokumentet. Det arkiveres en kopi av dokumentet med et annet navn. Originaldokumentet er fortsatt aktivt.

En mal, som vanligvis åpnes som et dokument uten tittel. En mal kan inneholde innstillinger, tekst og grafikk som du angir som et
utgangspunkt for andre dokumenter.

Når du arkiverer et dokument, oppdateres metadataene (eller filinformasjonen) som er en del av InDesign-dokumentet. Metadataene
inkluderer en miniatyrvisning, skrifttyper som brukes i dokumentet, fargekart og alle metadataene i dialogboksen Filinformasjon. Disse gjør
det mulig å søke på en effektiv måte. Du kan for eksempel søke etter alle dokumenter som bruker en bestemt farge.

Du kan vise metadataene i Bridge og i Avansert-området i dialogboksen Filinformasjon. Ved å angi innstillinger kan du bestemme om du vil
oppdatere forhåndsvisningen når du arkiverer. De andre metadataene (skrifttyper, farger og koblinger) oppdateres når du arkiverer et
dokument.

Kommandoene Arkiver, Arkiver som og Arkiver kopi arkiverer dokumenter i InDesign-filformatet. Du finner mer informasjon om arkivering av
dokumenter i andre filformater, i stikkordregisteret.

Hvis du arkiverer et dokument for å gi det til en trykkeri for å lage endelig trykk, kan alle nødvendige filer, for eksempel koblet grafikk og
skrifttyper, automatisk samles i én mappe i InDesign. (Se Pakke filer.)

Informasjonen angitt i dialogboksen Fil > Filinformasjon oppdateres i Metadata-kategorien når du eksporterer en EPUB i følgende formater:

EPUB med fast layout
Justerbar EPUB

Gjør ett av følgende:

Hvis du vil arkivere et dokument med et nytt navn, velger du Fil > Arkiver som, angir en plassering og et filnavn og velger Arkiver. Filen
med det nye navnet blir det aktive dokumentet. Det kan hende at filstørrelsen reduseres hvis du velger Arkiver som.

Hvis du vil arkivere et eksisterende dokument med samme navn, velger du Fil > Arkiver.

Hvis du vil arkivere alle åpne dokumenter på samme sted og med samme filnavn, trykker du på Ctrl+Alt+Skift+S (Windows) eller
Kommando+Tilvalg+Skift+S (Mac OS).

Hvis du vil arkivere en kopi av et dokument med et nytt navn, velger du Fil > Arkiver kopi, angir en plassering og et filnavn og velger
Arkiver. Den arkiverte kopien blir ikke det aktive dokumentet.

Du kan unngå problemer ved å la være å bruke reserverte tegn med spesielle betydninger på enkelte operativsystemer. Unngå for
eksempel filnavn med mellomrom, tabulatorer eller innledende punktum eller filnavn med tegnene / \ : ; * ? < > , $ %. Unngå også å bruke tegn
med aksenter (for eksempel ü, ñ eller é) selv når du bruker en annen versjon av InDesign enn den engelske. Det kan oppstå problemer hvis filen
er åpnet på en annen plattform.

Hvis du ofte arbeider med flere dokumenter åpne samtidig og vil arkivere alle samtidig, kan du bruke en tastatursnarvei. Velg Rediger >
Tastatursnarveier, velg Visninger, Navigering på Produktområde-menyen og velg Arkiver alt fra Kommandoer-listen. Deretter kan du redigere
eller legge til en snarvei. Du kan bruke Hurtigvalg til å angi kommandoen Arkiver alt.

Inkludere forhåndsvisninger i arkiverte dokumenter
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Når du bruker miniatyrvisninger av dokumenter og maler, er det enkelt å kjenne igjen filer i Adobe Bridge og Adobe Mini Bridge. Det lages en
forhåndsvisning når du arkiverer et dokument eller en mal. Når et dokument forhåndsvises, vises et JPEG-bilde av første oppslag, mens når en
mal forhåndsvises, vises et JPEG-bilde av alle sidene i malen. Du bestemmer selv størrelsen på forhåndsvisningen og hvor mange sider som skal
vises. Du kan for eksempel velge forhåndsvisningen Ekstra stor 1024 x 1024 hvis du raskt vil skanne innholdet på en side med høy oppløsning før
du åpner filen.

Du kan aktivere valget i Innstillinger eller i dialogboksen Arkiver som. Siden forhåndsvisninger både øker filstørrelsen og tiden det tar å arkivere
dokumentet, kan du aktivere valget ved behov i dialogboksen Arkiver som.

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil inkludere en forhåndsvisning hver gang du lagrer et dokument, velger du Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows)
eller InDesign > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).

Hvis du vil inkludere en forhåndsvisning for et bestemt dokument, velger du Fil > Arkiver som.

Hvis du vil inkludere en forhåndsvisning for et bestemt dokument, velger du Fil > Arkiver innhold som.

2. Velg Arkiver alltid forhåndsvisningsbilder med dokumenter.

3. Hvis du angir innstillinger for forhåndsvisning i dialogboksen Innstillinger, velger du antall forhåndsvisningssider på Sider-menyen og velger
et alternativ på menyen Forhåndsvisningsstørrelse.

Hvis du velger forhåndsvisning i dialogboksen Arkiver som, blir dette valget angitt også i dialogboksen Innstillinger, og
standardinnstillingene for Sider og Forhåndsvisningsstørrelse blir brukt.

Arkivere et InDesign Markup-dokument (*.idml)

I noen tilfeller vil du kanskje arkivere et InDesign-dokument i Interchange-formateringsformatet. Det er spesielt nyttig å arkivere i dette formatet når
du åpner en QuarkXPress- eller PageMaker-publikasjon i InDesign, når du åpner et dokument som er opprettet i en tidligere versjon av InDesign,
eller når du har problemer med dokumentet, for eksempel at du ikke kan slette fargekart.

1. Velg Fil > Lagre (CS6), eller Fil > Eksporter (CS5).

2. Velg InDesign Markup (IDML) på Filtype-menyen (Windows) eller Format-menyen (Mac OS).

3. Velg Arkiver.

Du kan åpne den arkiverte IDML-filen i InDesign CS5 og InDesign CS4, men ikke i noen tidligere versjoner av InDesign.

Hvis du vil ha informasjon om bruk av IDML til utviklingsformål, kan du gå til www.adobe.com/go/learn_id_indesignmarkup_cs4_no.

Bakoverkompatibilitet med tidligere InDesign-versjoner

For å åpne et InDesign CS6-dokument i InDesign CS5 kan du i lagre (Fil > Lagre) dokumentet i InDesign Markup Language-format (IDML) i
InDesign CS6. (IDML-formatet erstatter Interchange INX-formatet som ble brukt til å arkivere bakover i tidligere versjoner.)

For å åpne et InDesign CS5-dokument i InDesign CS4 kan du i eksportere (Fil > Eksporter) dokumentet i InDesign Markup Language-format
(IDML) i InDesign CS5. (IDML-formatet erstatter Interchange INX-formatet som ble brukt til å arkivere bakover i tidligere versjoner.)

Kontroller at datamaskinen som kjører den tidligere versjonen av InDesign, er oppdatert med de riktige plugin-modulene, slik at den eksporterte
IDML-filen kan åpnes der. Brukeren som kjører den tidligere versjonen av InDesign, kan hente kompatible plug-in-moduler ved å velge Hjelp >
Oppdateringer og følge anvisningene. Plugin-moduler kan også installeres fra Adobes webområde: Gå til siden Produktoppdateringer på Adobes
webområde, og velg InDesign fra produktlisten.

Å åpne et dokument i en tidligere versjon av InDesign kalles også å "arkivere nedover".

Innhold som opprettes med funksjoner som er spesifikke for den nyeste versjonen av InDesign, kan bli modifisert eller utelatt når du åpner
dokumentet i en tidligere versjon av InDesign.

1. Velg Fil > Lagre (CS6), eller Fil > Eksporter (CS5).

2. Velg InDesign Markup (IDML) på Filtype-menyen (Windows) eller Format-menyen (Mac OS).

3. Velg Arkiver.
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Beskrivelse

IPTC

Du kan åpne IDML-filen i den tidligere versjonen av InDesign for å konvertere den til et InDesign-dokument uten navn.

Hvis du vil åpne InDesign CS5-dokumentet i InDesign CS3, åpner du den eksporterte IDML-filen i InDesign CS4, arkiverer den og
eksporterer den til InDesign CS3 Interchange (INX) og åpner den eksporterte INX-filen i InDesign CS3. Kontroller at alle InDesign-versjoner er
oppdatert.

Arbeide med metadata

Metadata er et sett med standardisert informasjon om en fil, som for eksempel forfatternavn, oppløsning, fargeområde, opphavsrett og nøkkelord
som er brukt. Du kan bruke metadata til å strømlinjeforme arbeidsflyten og organisere filene.

XMP-standarden

Metadatainformasjon lagres med XMP-standarden (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign og
Adobe Photoshop er bygd på. XMP bygger på XML, og metadataene lagres som oftest i filen. Hvis det ikke er mulig å lagre informasjonen i filen,
lagres metadataene i en egen fil som kalles en underfil. XMP gjør det enklere å utveksle metadata mellom Adobe-applikasjoner og på tvers av
publiseringsarbeidsflyter. Du kan for eksempel lagre metadata fra én fil som en mal og deretter importere metadataene til andre filer.

Metadata som er lagret i andre formater, for eksempel EXIF, IPTC (IIM), GPS og TIFF, synkroniseres og beskrives med XMP slik at de enklere
kan vises og håndteres. Andre applikasjoner og funksjoner bruker også XMP til å kommunisere og lagre informasjon, for eksempel
versjonskommentarer, som du kan søke i med Adobe Bridge.

I de fleste tilfeller beholdes metadataene sammen med filen, selv når filformatet endres, for eksempel fra PSD til JPG. Metadata opprettholdes
også når filer plasseres i et Adobe-dokument eller -prosjekt.

Du kan bruke XMP Software Development Kit til å tilpasse opprettingen, behandlingen og utvekslingen av metadata. Du kan for eksempel
bruke XMP SDK til å legge til felt i dialogboksen Filinformasjon. Du finner mer informasjon om XMP og XMP SDK på Internett-området for
Adobe.

Arbeide med metadata i Adobe Bridge- og Adobe Creative Suite-komponenter

Mange av de kraftige Adobe Bridge-funksjonene som gjør det mulig å organisere, søke i og holde oversikt over filene og versjonene, er avhengige
av XMP-metadata i filene. Det er to måter å arbeide med metadata på i Adobe Bridge: via Metadata-panelet og via dialogboksen Filinformasjon
(InDesign) eller dialogboksen Informasjon om innholdsfil (InCopy).

I enkelte tilfeller finnes det flere visninger for samme metadataegenskap. En egenskap kan for eksempel hete Forfatter i én visning og Redigering i
en annen, men begge refererer til samme underliggende egenskap. Selv om du tilpasser disse visningene til bestemte arbeidsflyter, forblir de
standardisert via XMP.

Legge til metadata ved hjelp av dialogboksen Filinformasjon

Dialogboksen Filinformasjon viser kameradata, filegenskaper, en redigeringshistorikk, opphavsrett og forfatterinformasjon for det gjeldende
dokumentet. Dialogboksen Filinformasjon viser også egendefinerte metadatapaneler. Du kan legge til metadata direkte i dialogboksen
Filinformasjon. All informasjon som du skriver inn i et felt, overstyrer eksisterende metadata og tar i bruk den nye verdien på alle valgte filer.

1. Velg Fil > Filinformasjon (InDesign) eller Fil > Informasjon om innholdsfil (InCopy).

2. Velg blant følgende fra fanene øverst i dialogboksen:

Bruk pil høyre og venstre til å bla mellom fanene, eller klikk på den nedadpekende pilen, og velg en kategori fra listen.

Her kan du skrive inn dokumentinformasjon om filen, for eksempel dokumenttittel, forfatter, beskrivelse og nøkkelord som kan
brukes til å søke etter dokumentet. Hvis du vil angi informasjon om opphavsrett, velger du Opphavsrettslig beskyttet på hurtigmenyen Status
for opphavsrett. Skriv deretter inn navnet på eieren av opphavsretten, merknaden om opphavsett og URL-adressen til personen eller
selskapet som eier opphavsretten.

Inneholder fire områder: IPTC-innhold beskriver det visuelle innholdet i bildet. IPTC-kontakt viser kontaktinformasjon for fotografen.
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Kameradata

Videodata

Lyddata

Mobil SWF

Kategorier

Opphav

DICOM

Historikk

Illustrator

Avansert

Rådata

IPTC-bilde viser beskrivende informasjon for bildet. IPTC-status viser informasjon om arbeidsflyt og copyright.

Inkluderer to områder: Kameradata 1 viser skrivebeskyttet informasjon om kameraet og innstillingene som ble brukt til å ta
bildet, for eksempel merke, modell, lukkerhastighet og blenderåpning. Kameradata 2 viser skrivebeskyttet informasjon om bildet, inkludert
bildepunktdimensjoner og oppløsning.

Viser informasjon om videofilen, inkludert bredden og høyden på videobildet, og du kan skrive inn informasjon om videofilen, for
eksempel båndnavn og scenenavn.

Her kan du skrive inn informasjon om lydfilen, blant annet tittel, artist, bithastighet og løkkeinnstillinger.

Viser informasjon om filer for mobile medier, inkludert tittel, forfatter, beskrivelse og innholdstype.

Her kan du skrive inn informasjon basert på kategorier for Associated Press.

Her kan du skrive inn filinformasjon som er nyttig for nyhetsformidlere, inkludert når og hvor filen ble opprettet,
overføringsinformasjon, spesielle instruksjoner og overskriftsinformasjon.

Viser informasjon om pasienter, studier, serier og utstyr for DICOM-bilder.

Viser informasjon fra Adobe Photoshop-historikkloggen for bilder lagret med Photoshop. Kategorien Historikk vises bare hvis
Adobe Photoshop er installert.

Her kan du bruke en dokumentprofil til utdata for utskrift, Internett eller mobile utdata.

Viser feltene og strukturene for lagring av metadata ved hjelp av navneområder og egenskaper, for eksempel filformat og
egenskaper for XMP, EXIF og PDF.

Viser XMP-tekstinformasjon om filen.

3. Skriv inn informasjonen du vil legge til, i et felt som vises.

4. Klikk OK for å bruke endringene.

Eksportere metadata som en XMP-fil

Du kan arkivere metadata i en XMP-fil som kan deles med andre brukere. Disse XMP-filene kan brukes som maler for å fylle InDesign-
dokumenter og andre dokumenter som er opprettet med XMP-aktiverte applikasjoner. Maler du eksporterer, arkiveres på et delt sted som alle
XMP-aktiverte programmer har tilgang til. De vises også på hurtigmenyen nederst i dialogboksen Filinformasjon.

1. Velg Fil > Filinformasjon (InDesign) eller Fil > Informasjon om innholdsfil (InCopy).

2. Velg Eksporter på hurtigmenyen nederst i dialogboksen.

3. Skriv inn et filnavn, velg en plassering for filen, og velg Arkiver.

Hvis du vil vise metadatamaler i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS), klikker du på hurtigmenyen nederst i dialogboksen
Filinformasjon og velger Vis malmappe.

Importere metadata fra en XMP-fil

Når du importerer metadata til et dokument fra en eksportert XMP-malfil, kan du angi om du vil fjerne alle metadata i det gjeldende dokumentet og
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legge til nye metadata, beholde alle bortsett fra de samsvarende metadataene eller legge til samsvarende metadata i de eksisterende
metadataene.

Velg Fil > Filinformasjon (InDesign) eller Fil > Informasjon om innholdsfil (InCopy).

Velg en XMP-fil på hurtigmenyen nederst i dialogboksen, velg et importvalg, og velg OK.

Velg Importer på hurtigmenyen nederst i dialogboksen, angi et importvalg, og velg OK. Dobbeltklikk deretter på XMP-malfilen du vil
importere.

Redigere metadata i bildefiler

Når du genererer bildetekster for monterte bilder i InDesign, brukes metadataene fra det monterte bildet. Selv om du kan redigere metadataene for
InDesign-dokumenter, kan du ikke redigere metadataene for monterte filer i InDesign. Hvis du vil endre metadataene for monterte bilder, må du i
stedet bruke deres opprinnelige applikasjon, Finder eller Utforsker eller Adobe Bridge eller Adobe Mini Bridge.

1. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl+klikk (Mac OS) bildet i InDesign, og velg deretter Rediger original.

Du kan også velge Rediger med og deretter velge en applikasjon, for eksempel Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop.

2. Velg Fil > Filinformasjon i den opprinnelige applikasjonen.

3. Rediger metadataene, og klikk deretter OK.

Du kan også velge et bilde i Adobe Bridge og deretter velge Fil > Filinformasjon for å redigere bildets metadata. Se Legge til metadata ved hjelp
av dialogboksen Filinformasjon.

Adobe anbefaler også
Arbeide med metadata i Adobe
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PageMaker-kommandoer

Til toppen av siden

Kommandoer på Fil-menyen i PageMaker
Kommandoer på Rediger-menyen i PageMaker
Kommandoer på Layout-menyen i PageMaker
Kommandoer på Tekst-menyen i PageMaker
Kommandoer på Objekt-menyen i PageMaker
Kommandoer på Diverse-menyen i PageMaker
Kommandoer på Vis-menyen i PageMaker
Kommandoer på Vindu-menyen i PageMaker

Bla gjennom disse tabellene for å finne ut hvor Adobe PageMaker-kommandoene er i AdobeInDesign CS5.

Kommandoer på Fil-menyen i PageMaker

PageMaker-kommando Tilsvarende i InDesign Tilleggsinformasjon

Fil > Ny Fil > Ny > Dokument  

Fil > Åpne Fil > Åpne  

Fil > Sist brukte trykksaker Fil > Åpne nylig brukt (Windows®)  

Fil > Lukk Fil > Lukk  

Fil > Arkiver Fil > Arkiver Det finnes ingen innstilling i InDesign for å
arkivere mindre eller raskere. Bruk Arkiver
til å foreta en rask arkivering og Arkiver
som til å komprimere et dokument til den
minste mulige størrelsen.

Fil > Arkiver som Fil > Arkiver som Se merknad ovenfor.

Fil > Forrige versjon Fil > Forrige versjon InDesign går ikke tilbake til "miniarkiverte"
versjoner av et dokument slik PageMaker
gjør. I stedet har InDesign ubegrensede
Angre-nivåer.

Fil > Monter Fil > Monter  

Fil > Importer Ingen tilsvarende Skann bildene med programvaren som
fulgte med skanneren, og sett dem
deretter inn i InDesign.

Fil > Eksporter Fil > Eksporter  

Fil > Koblingsverktøy Vindu > Koblinger  

Fil > Dokumentoppsett Fil > Dokumentoppsett  

Fil > Utskriftsmal Fil > Forvalg for utskrift  

Fil > Skriv ut Fil > Skriv ut  

Fil > Innstillinger > Generelt Rediger > Innstillinger (Windows) eller
InDesign > Innstillinger (Mac OS)

Tilsvarende innstillinger finnes i panelene
Metode for tekstjustering, Enheter og
intervaller, Hjelpelinjer og montasjebord
samt Visningsytelse i dialogboksen
Innstillinger.

Fil > Innstillinger > Internett Ingen tilsvarende Du kan dra objekter fra en nettleser til
InDesign uten å konfigurere noen
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forhåndsvisning.

Fil > Innstillinger > Layoutjustering Layout > Layoutjustering Du angir valg for layoutjustering og
aktiverer layoutjusteringen samtidig.
Innstillingene i InDesign er nesten
nøyaktig de samme som i PageMaker.
Som standard følger linjalhjelpelinjer de
tilordnede hjelpelinjene for spalter eller
marger. Du kan endre dette ved å fjerne
merkingen for Tillat flytting av hjelpelinjer.

Fil > Innstillinger > Overlapping Vindu > Utskrift > Forvalg for overlapping Du kan angi innstillinger for overlapping
ved å opprette et nytt forvalg for
overlapping.

Fil > Avslutt (Windows og Mac OS) Fil > Avslutt (Windows) eller InDesign >
Avslutt (Mac OS)

 

Kommandoer på Rediger-menyen i PageMaker

PageMaker-kommando Tilsvarende i InDesign Tilleggsinformasjon

Rediger > Angre Rediger > Angre InDesign har ubegrensede Angre-nivåer.

Rediger > Klipp ut Rediger > Klipp ut  

Rediger > Kopier Rediger > Kopier  

Rediger > Lim inn Rediger > Lim inn InDesign støtter ikke OLE, men du kan
angi lignende valg i Koblinger-panelet.

Rediger > Slett Rediger > Slett  

Rediger > Marker alt Rediger > Marker alt  

Rediger > Fjern all markering Rediger > Fjern all markering  

Rediger > Utgaver (Mac OS) Ingen tilsvarende InDesign støtter ikke publiser/abonner,
men du kan angi lignende valg i
Koblinger-panelet.

Rediger > Lim inn flere Rediger > Dupliser og repeter  

Rediger > Lim inn spesial Rediger > Lim inn uten formatering  

Rediger > Sett inn objekt (Windows) Fil > Monter  

Rediger > Rediger artikkel Rediger > Rediger i Artikkelredigering  

Rediger > Rediger original Rediger > Rediger original Du kan også velge Rediger original på
menyen i Koblinger-panelet.

Rediger > Vis Utklipp (Mac OS) Ingen tilsvarende  

Kommandoer på Layout-menyen i PageMaker

PageMaker-kommando Tilsvarende i InDesign Tilleggsinformasjon

Layout > Gå til side Layout > Gå til side Du kan også dobbeltklikke på et sideikon i
Sider-panelet for å gå til den siden.

Layout > Sett inn sider Layout > Sider > Sett inn sider  

Layout > Fjern sider Layout > Sider > Slett sider  

123



Til toppen av siden

Til toppen av siden

Layout > Sorter sider Vindu > Sider Klikk på og dra sidene i Sider-panelet for
å sortere dem.

Layout > Gå tilbake Layout > Gå tilbake  

Layout > Gå fremover Layout > Gå fremover  

Layout > Spaltehjelpelinjer Layout > Marger og spalter  

Layout > Kopier malhjelpelinjer Ingen tilsvarende InDesign-malhjelpelinjer fra en angitt mal
kopieres alltid til sider som bruker den
malen.

Layout > Automatisk tekstflyt Trykk på Skift når det vises et ikon for
lastet tekst .

Du kan la tekst flyte manuelt, automatisk
(med automatisk tekstflyt) eller
halvautomatisk.

Kommandoer på Tekst-menyen i PageMaker

PageMaker-kommando Tilsvarende i InDesign Tilleggsinformasjon

Tekst > Skrift Tekst > Skrift  

Tekst > Størrelse Tekst > Størrelse  

Tekst > Linjeavstand Tekst > Tegn-panelet eller kontrollpanelet
i tegnmodus (Vindu > Kontroll)

InDesign bruker linjeavstand for
forskyvning som standard i motsetning til
proporsjonal linjeavstand som er standard
i PageMaker.

Tekst > Tekstformat Tekst > Tegn-panelet eller kontrollpanelet
i tegnmodus (Vindu > Kontroll)

InDesign viser tekstformatene som er
tilgjengelige for den valgte skriften. Du kan
også bruke Hurtigvalg.

Tekst > Avansert kerning Tekst > Tegn-panelet eller kontrollpanelet
i tegnmodus (Vindu > Kontroll)

Avansert kerning i PageMaker ligner
optisk utligning i InDesign.

Tekst > Vannrett skalering Kontrollpaletten i tegnmodus (Vindu >
Kontroll)

 

Tekst > Tegn Tekst > Tegn  

Tekst > Avsnitt Tekst > Avsnitt  

Tekst > Innrykk/tabulatorer Tekst > Tabulatorer  

Tekst > Orddeling Tekst > Avsnitt Velg Orddeling på menyen i Avsnitt-
panelet.

Tekst > Justering Tekst > Avsnitt-panelet eller
kontrollpanelet i avsnittsmodus (Vindu >
Kontroll)

 

Tekst > Mal Tekst > Avsnittsmaler eller Tekst >
Tegnmaler

InDesign støtter både avsnitts- og
tegnmaler.

Tekst > Definer maler Tekst > Avsnittsmaler eller Tekst >
Tegnmaler

Velg Ny avsnittsmal i Avsnittsmal-panelet
for å opprette en avnittsmal. Velg Ny
tegnmal i Tegnmal-panelet for å opprette
en tegnmal.

Kommandoer på Objekt-menyen i PageMaker
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PageMaker-kommando Tilsvarende i InDesign Tilleggsinformasjon

Objekt > Fyll Vindu > Farge > Fargeprøver eller
Vindu > Farge > Farge

InDesign støtter ikke mønstrede fyll.
Fargeprøve-panelet i InDesign tilsvarer
fargepaletten i PageMaker.

Objekt > Strek Vindu > Strek Velg en strekmal på Strek-panelet, eller
opprett en egendefinert strekmal.

Objekt > Fyll og strek Vindu > Farge > Fargeprøver, Vindu >
Strek > Strek og Vindu > Utskrift >
Attributter

Opprett nyanser ved hjelp av Fargeprøve-
panelet. Angi overtrykking i Attributter-
panelet.

Objekt > Ramme > Koble til innhold Ingen tilsvarende InDesign oppretter automatisk en ramme
for tekstfiler eller grafikk du importerer. Du
kan lime inn innhold i en eksisterende
ramme ved å merke rammen og deretter
montere eller lime inn innholdet i den.

Objekt > Ramme > Rammealternativer Objekt > Valg for tekstramme (bare
tekstrammer) eller Objekt > Tilpassing

For tekstrammer angir du spalter, vertikal
justering og rammemarg i dialogboksen
Valg for tekstramme. Angi horisontal
justering i Avsnitt-panelet (Tekst >
Avsnitt). For grafikk og tekstrammer bruker
du underkommandoer på Objekt >
Tilpassing-menyen for å tilpasse innhold til
en ramme (eller omvendt).

Objekt > Ramme > Endre til ramme Objekt > Innhold > [innholdstype]  

Objekt > Ramme > Neste ramme Vis > Tillegg > Vis tekstkoblinger  

Objekt > Ramme > Forrige ramme Vis > Tillegg > Vis tekstkoblinger  

Objekt > Ramme > Utelat fra kjeden Dobbeltklikk i start- eller sluttboksen for å
bryte en kobling.

 

Objekt > Ramme > Slett innhold Merk innholdet i en ramme, og trykk
deretter på Slett.

Merk tekst med tekstverktøyet. Merk
grafikk med segmentmarkøren.

Objekt > Plasser Objekt > Plasser  

Objekt > Juster objekter (Windows) eller
Objekt > Juster (Mac OS)

Vindu > Objekt og layout > Juster  

Objekt > Tekstflyt Vindu > Tekstflyt  

Objekt > Grupper Objekt > Grupper  

Objekt > Løs opp gruppe Objekt > Løs opp gruppe  

Objekt > Lås plassering Objekt > Lås plassering  

Objekt > Lås opp Objekt > Lås opp plassering  

Objekt > Skjul Objekt > Beskjæringsbane Du kan også skjule en grafikk ved å
opprette maskeformen, kopiere bildet du
vil skjule, til masken og deretter lime det
inn i formen (Rediger > Lim inn i), eller
ved å justere grafikkrammen.

Objekt > Vis Objekt > Beskjæringsbane Se merknad ovenfor.

Objekt > Bilde > Bildekontroll Ingen tilsvarende Bruk kommandoen Rediger original hvis
du vil endre bildeinnstillingene i det
opprinnelige programmet.

Objekt > Bilde > CMS-kilde Objekt > Fargeinnstillinger for bilde  

Objekt > Bilde > Photoshop-effekter Objekt > Effekter  
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Objekt > Mangekantspesifikasjoner Dobbeltklikk på mangekantverktøyet i
verktøykassen

 

Objekt > Avrundede hjørner Objekt > Hjørnevalg  

Objekt > Koblingsinformasjon Vindu > Koblinger Velg Koblingsinformasjon på menyen i
Koblinger-panelet.

Objekt > Koblingsalternativer Tekst-innstillinger eller Vindu > Koblinger Merk av for eller fjern merket for Opprett
koblinger ved montering av tekst- og
regnearkfiler i innstillingene for
filbehandling. Eller velg Koble fra på
menyen i Koblinger-panelet.

Objekt > Ikke-utskrivbare Vindu > Utskrift > Attributter  

Objekt > Fjern transformering Ingen tilsvarende  

Kommandoer på Diverse-menyen i PageMaker

PageMaker-kommando Tilsvarende i InDesign Tilleggsinformasjon

Diverse > Plug-in-modul Hjelp > Konfigurer plug-in-moduler
(Windows) eller InDesign > Konfigurer
plug-in-moduler (Mac OS)

 

Diverse > Søk etter Rediger > Finn/endre Du kan utføre Finn/endre-operasjoner i
layoutvisning eller artikkelredigering.

Diverse > Søk etter neste Rediger > Finn neste Se merknad ovenfor.

Diverse > Endre Rediger > Finn/endre Se merknad ovenfor.

Diverse > Stavekontroll Rediger > Stavekontroll > Stavekontroll Du kan stavekontrollere i layoutvisning
eller artikkelredigering.

Diverse > Bok Fil > Ny > Bok Du legger til, sletter og sorterer
dokumenter i en bok ved hjelp av Bok-
panelet.

Diverse > Stikkord Vindu > Tekst og tabeller >
Stikkordregister

Velg Ny-knappen i Stikkordregister-
panelet for å legge til et stikkord.

Diverse > Vis stikkord Stikkordregister-panelet i referansemodus
(Vindu > Tekst og tabeller >
Stikkordregister)

 

Diverse > Lag stikkord Vindu > Tekst og tabeller >
Stikkordregister

Velg Generer stikkordregister på menyen i
Stikkordregister-panelet.

Diverse > Lag innholdsfortegnelse Layout > Innholdsfortegnelse  

Diverse > Definer farger Vindu > Farge > Fargeprøver Velg Ny fargeprøve på menyen i
Fargeprøver-panelet.

Kommandoer på Vis-menyen i PageMaker

PageMaker-kommando Tilsvarende i InDesign Tilleggsinformasjon

Vis > Vis malobjekter Velg Vis/Skjul malobjekter på menyen i
Sider-panelet

 

Vis > Vis ikke-utskrivbare objekter Velg Normal visningsmodus  i
verktøykassen for å vise ikke-utskrivbare

Du kan også opprette et lag for objekter
du ikke vil skrive ut, og deretter vise eller
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objekter. Velg Forhåndsvisningsmodus for
å skjule ikke-utskrivbare objekter .

skjule det laget når du skriver ut eller
eksporterer.

Vis > Zoom inn Vis > Zoom inn  

Vis > Zoom ut Vis > Zoom ut  

Vis > Faktisk størrelse Vis > Faktisk størrelse  

Vis > Vis hele siden Vis > Tilpass side til vindu eller Vis >
Tilpass oppslag til vindu

 

Vis > Hele montasjebordet Vis > Hele montasjebordet  

Vis > Zoom til Velg et forstørrelsesnivå på Zoom-menyen
nederst i dokumentvinduet.

 

Vis > Vis/Skjul linjaler Vis > Vis/Skjul linjaler  

Vis > Fest til linjaler Ingen tilsvarende  

Vis > Lås nullpunkt Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl
og klikk (Mac OS) på nullpunktet, og velg
deretter Lås nullpunkt på hurtigmenyen
som vises.

 

Vis > Vis/Skjul hjelpelinjer Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis/Skjul
hjelpelinjer

 

Vis > Fest til hjelpelinjer Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Fest til
hjelpelinjer

 

Vis > Lås hjelpelinjer Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Lås
hjelpelinjer og Vis > Rutenett og
hjelpelinjer > Lås hjelpelinjer for spalter

 

Vis > Slett hjelpelinjer for linjal Bruk hurtigtastene i InDesign. Trykk på
Ctrl+Alt+G (Windows) eller
Kommando+Tilvalg+G (Mac OS) for å
markere alle hjelpelinjene på gjeldende
oppslag, og trykk deretter på Slett.

 

Vis > Legg hjelpelinjer bak Rediger > Innstillinger > Hjelpelinjer og
montasjebord (Windows) eller InDesign >
Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord
(Mac OS)

Velg Hjelpelinjer i bakgrunnen.

Vis > Vis/Skjul rullefelt Ingen tilsvarende  

Kommandoer på Vindu-menyen i PageMaker

PageMaker-kommando Tilsvarende i InDesign Tilleggsinformasjon

Vindu > Ordne ikoner (Windows) Ingen tilsvarende  

Vindu > Side ved side Vindu > Plasser > Side ved side  

Vindu > Overlappet Vindu > Plasser > Overlappet  

Vindu > Vis/Skjul verktøy Vindu > Verktøy  

Vindu > Vis/Skjul kontrollpalett Vindu > Kontroll  

Vindu > Vis/Skjul farger Vindu > Farge > Fargeprøver eller
Vindu > Farge > Farge

 

Vindu > Vis/Skjul tekstmaler Vindu > Maler > Cellemaler eller  

127



 

Tegnmaler

Vindu > Vis/Skjul lag Vindu > Lag  

Vindu > Vis/Skjul malsider Vindu > Sider  

Vindu > Vis/Skjul hyperkoblinger Vindu > Interaktiv > Hyperkoblinger  

Vindu > Paletter for plug-in-moduler Ingen tilsvarende Plug-in-moduler vises som tilleggsvalg på
InDesign-menyer eller -paneler eller i
InDesign-dialogbokser.

Vindu > [navn på åpent dokument] Vindu > [navn på åpent dokument]  

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter

Til toppen av siden

Åpne QuarkXPress-filer i InDesign
Konvertere PageMaker-dokumenter

Åpne QuarkXPress-filer i InDesign
Du kan konvertere dokumenter og malfiler fra QuarkXPress 3.3 eller 4.1x i InDesign. Med InDesign kan du også konvertere dokument- og malfiler
fra flerspråklige QuarkXPress Passport 4.1x-filer, så du trenger ikke lenger arkivere disse filene som enspråklige først. (Hvis du vil konvertere
dokumenter opprettet med QuarkXPress 5.0 eller senere, åpner du dem på nytt i QuarkXPress og arkiverer dem i 4.0-formatet.)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konverteringsveiledningen for QuarkXPress (i PDF-format) på www.adobe.com/go/learn_quarkconv_no.

Åpne et dokument eller en mal fra QuarkXPress
1. Kontroller at filen er lukket i programmet den ble opprettet i.
2. Hvis du vil være sikker på at alle koblinger beholdes, kopierer du alle koblede filer til samme QuarkXPress-dokumentmappe.
3. Velg Fil > Åpne i InDesign.
4. I Windows velger du QuarkXPress (3.3-4.1x) eller QuarkXPress Passport (4.1x) på Filtype-menyen.
5. Marker en fil, og velg Åpne.

Merk: Hvis en fil eller noe av innholdet i en fil ikke kan konverteres, får du en advarsel som beskriver hvorfor det ikke er mulig å konvertere,
og resultatet av konverteringsforsøket.

6. Hvis en advarsel vises, gjør du ett av følgende:

Velg Arkiver hvis du vil arkivere en kopi av advarslene som en tekstfil, og åpne deretter filen i InDesign.

Velg Lukk hvis du vil lukke dialogboksen og åpne filen i InDesign.

7. Hvis du vil ha mer nøyaktig konvertering av tekstflyt som er brukt i QuarkXPress, gjør du ett av følgende i InDesign:

Velg Tekstflyt påvirker bare teksten under i området Metode for tekstjustering i dialogboksen Innstillinger.

Tilordne Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer på menyen i Avsnitt-panelet til ett eller flere avsnitt.

Hvis du har problemer med det konverterte QuarkXPress-dokumentet, kan du arkivere dokumentet i InDesign Markup-format (*.idml) via
dialogboksen Eksporter. Åpne deretter IDML-filen, og arkivere den som et InDesign-dokument.

Arkivere en QuarkXPress-mal som en InDesign-mal:
1. Åpne malen i InDesign.
2. Velg Fil > Arkiver som, og angi en plassering og et filnavn.
3. Velg InDesign-mal under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og velg deretter Arkiver.

Hva konverteres fra QuarkXPress
Når du åpner en QuarkXPress-fil, konverteres de originale dataene i filen til InDesign-data:

Tekstbokser konverteres til InDesign-tekstrammer.

Hvis du vil konvertere tekstflyt brukt i QuarkXPress, nøyaktig, velger du Tekstflyt påvirker bare teksten under i området Metode for
tekstjustering i dialogboksen Innstillinger.

Maler konverteres til InDesign-maler.

Siden QuarkXPress bruker forskjellige fargeprofiler, ignoreres de i InDesign.

Tekst- og grafikkoblinger beholdes og vises i Koblinger-panelet.

Merk: Innebygd grafikk som er lagt til i originaldokumentet med kommandoen Lim inn, konverteres ikke. Du finner mer informasjon om
innebygd grafikk i Om koblinger og innebygd grafikk.

InDesign støtter ikke OLE eller Quark XTensions. Når du åpner filer med OLE- eller Quark XTension-grafikk, vises ikke denne grafikken i
InDesign-dokumentet. Hvis QuarkXPress-dokumentet ikke konverteres, kontrollerer du originalen og fjerner alle objekter som ble opprettet
med en XTension (utvidelse). Arkiver filen, og prøv å konvertere på nytt.

Alle malsider og lag konverteres til InDesign-maler og -lag.

Alle malsideobjekter og QuarkXPress-hjelpelinjer monteres på de tilsvarende malsidene i InDesign.
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Grupperte objekter løses bare opp hvis det er objekter som ikke skal skrives ut, i gruppen.

Alle streker og linjer (inkludert avsnittsstreker) konverteres til strekmalene som ligner mest. Egendefinerte streker og tankestreker konverteres
til egendefinerte streker og tankestreker i InDesign.

Farger konverteres nøyaktig til InDesign-farger, unntatt i følgende situasjoner:

Flertrykkfarger fra QuarkXPress tilordnes de blandede trykkfargene i InDesign, med mindre flertrykkfargen ikke inneholder noen spotfarger. I
slike tilfeller konverteres flertrykkfargen i stedet til en prosessfarge.

QuarkXPress 4.1-farger fra fargebiblioteket konverteres basert på CMYK-verdiene.

QuarkXPress 3.3 HSB-farger konverteres til RGB, og farger fra fargebiblioteket konverteres basert på CMYK-verdiene.

QuarkXPress 4.1 HSB- og LAB-farger konverteres til RGB, og farger fra fargebiblioteket konverteres basert på RGB-/CMYK-verdiene.

Hvis du vil ha informasjon om andre konverteringsproblemer, kan du lese støttedokumentene på Internett-området til Adobe på
www.adobe.com/no/support.

Konvertere PageMaker-dokumenter
I InDesign kan du konvertere dokumenter og malfiler fra Adobe PageMaker 6.0 og senere. Når du åpner en PageMaker-fil, konverteres de
originale dataene i filen til InDesign-data. InDesign-filer arkiveres med filtypen INDD.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konverteringsveiledningen for PageMaker (i PDF-format) på www.adobe.com/go/learn_pmconv_no.

Før du åpner dokumentet i InDesign, kan det være lurt å gjøre følgende:

Hvis PageMaker-filen eller den koblede grafikken ligger på en nettverksserver, diskett eller flyttbar stasjon, åpnes den kanskje ikke som
forventet hvis det oppstår et brudd i dataoverføringen. Du kan forhindre dataoverføringsproblemer ved å kopiere dokumenter og koblingene
deres til harddisken, helst til samme mappe som PageMaker-publikasjonen er arkivert i, før du åpner dem i InDesign.

Det kan være lurt å bruke Arkiver som i PageMaker til å fjerne unødvendige, skjulte data.

Kopier alle de koblede filene til samme mappe der PageMaker-publikasjonen er arkivert, for å sikre at alle koblingene beholdes.

Kontroller at alle de nødvendige skrifttypene er tilgjengelige i InDesign.

Reparer brutte grafikkoblinger i PageMaker-publikasjonen.

Hvis du har problemer med å konvertere et stort PageMaker-dokument, konverterer du deler av PageMaker-filen separat for å isolere
problemet.

Hvis du ikke kan åpne et skadet PageMaker-dokument i PageMaker, kan du prøve å åpne det i InDesign. Med InDesign kan du gjenopprette
de fleste dokumenter som ikke kan åpnes i PageMaker.

Åpne et dokument eller en mal fra PageMaker

1. Kontroller at filen er lukket i programmet den ble opprettet i.

2. Velg Fil > Åpne i InDesign.

3. Velg PageMaker (6.0-7.0) i feltet Filtype (Windows).

4. Marker en fil, og velg Åpne.

Merk: Hvis en fil eller noe av innholdet i en fil ikke kan konverteres, får du en advarsel som beskriver hvorfor det ikke er mulig å konvertere,
og resultatet av konverteringsforsøket.

5. Hvis en advarsel vises, gjør du ett av følgende:

Velg Arkiver hvis du vil arkivere en kopi av advarslene som en tekstfil, og åpne deretter filen i InDesign.

Velg Lukk for å åpne filen i InDesign uten å arkivere tekstfilen.

Hvis du har problemer med det konverterte PageMaker-dokumentet, kan du arkivere dokumentet i InDesign Markup-format (*.idml) via
dialogboksen Eksporter. Åpne deretter IDML-filen, og arkivere den som et InDesign-dokument.

Arkivere PageMaker-maler som InDesign-maler

1. Åpne malen i InDesign.

2. Velg Fil > Arkiver som, og angi en plassering og et filnavn.

3. Velg InDesign -mal under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og velg deretter Arkiver.

Vanlige problemer for PageMaker-konvertering
Merk følgende:
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Alle malsider og lag konverteres til InDesign-maler og -lag. Malsider i PageMaker konverteres til malsider i InDesign og beholder alle
objektene, inkludert sidenummerering og hjelpelinjer. InDesign oppretter to lag for å beholde rekkefølgen på overlappende elementer ved
konvertering til en PageMaker-publikasjon: Standard og malstandard. Malstandard inneholder malsideelementene.

Hjelpelinjer fra PageMaker-dokumenter monteres på standardlaget i InDesign.

Alle elementene på PageMaker-montasjebordet vises på montasjebordet for det første oppslaget i InDesign-dokumentet.

Alle objektene i PageMaker som er angitt som ikke-utskrivbare, konverteres med Ikke-utskrivbar valgt i Attributt-panelet i InDesign.

Grupperte objekter løses bare opp hvis det er objekter som ikke skal skrives ut, i gruppen.

Konverteringsproblemer med tekst og tabeller
Merk følgende:

Tekst konverteres til InDesign-tekstrammer.

Tabeller i PageMaker-filer konverteres til InDesign-tabeller.

Maler konverteres til InDesign-maler. [Ingen mal] i PageMaker tilsvarer [Ingen avsnittsmal] i InDesign. [Ingen avsnittsmal] plukker imidlertid
opp attributtene for en navngitt mal hvis malen ble valgt før noe ble skrevet inn i PageMaker-publikasjonen.

InDesign bruker Adobe justeringsmetode for avsnitt i alle avsnittene. Denne gjør at noe av teksten flytes på nytt. Du kan tilordne Adobe
justeringsmetode for enkeltlinjer til ett eller flere avsnitt for å sette inn linjeskift på en måte som ligner mer på justeringsmotoren i PageMaker,
men teksten kan fortsatt flyte.

InDesign bruker bare linjeavstand for forskyvning. Linjeavstandene Proporsjonal og Versaltopp i PageMaker konverteres til Linjeavstand for
forskyvning i InDesign, noe som kan føre til at tekst flyttes.

Den første grunnlinjen med konvertert tekst kan vises ulikt tekst som er opprettet i InDesign. Den første grunnlinjen med konvertert tekst,
angis som Linjeavstand, men den første grunnlinjen med tekst som er opprettet i InDesign, angis som standard som Accent.

InDesign bruker en annen orddelingsmetode enn PageMaker, så linjeskiftene kan være annerledes.

Skyggetekst konverteres som ren tekst. Vektorisert tekst konverteres som tekst med en strek på 0,25 tommer og et Papir-fyll.

Konverteringsproblemer med bøker, stikkordregistre og innholdsfortegnelse
Merk følgende:

InDesign ignorerer boklister ved åpning av PageMaker-publikasjoner. Hvis du vil åpne alle publikasjonene samlet i en bokliste, kjører du
plug-in-modulen for hefteproduksjon i PageMaker med layouten Ingen, slik at publikasjonene slås sammen til én. Vær oppmerksom på at
tekstblokker og rammer ikke lenger er koblet.

Stikkordregisteroppføringer fra en PageMaker-publikasjon vises i Stikkordregister-panelet i InDesign. Tekst med kryssreferanser som bruker
valgene Se herunder eller Se også herunder tilordnes som Se eller Se også.

Tekst i innholdsfortegnelsen konverteres som en innholdsfortegnelse med innholdsfortegnelsesmalen fra PageMaker tilgjengelig på
hurtigmenyen for malen, i dialogboksen Innholdsfortegnelse i InDesign.

Konverteringsproblemer ved kobling og innebygging
Merk følgende:

Tekst- og grafikkoblinger beholdes og vises i Koblinger-panelet.

Hvis den opprinnelige koblingen til et grafikkobjekt ikke blir funnet, vises en advarsel som ber deg reparere koblingen i PageMaker.

InDesign støtter ikke OLE (Object Linking and Embedding). Når du åpner filer med OLE-grafikk, vises ikke denne grafikken i InDesign-
dokumentet.

Konverteringsproblemer med farge og overlapping
Merk følgende:

Farger konverteres nøyaktig til InDesign-farger. PageMaker HLS-farger konverteres til RGB-farger, og farger fra andre fargebiblioteker
konverteres basert på CMYK-verdiene.

Nyanser konverteres som prosentandeler av hovedfargen. Hvis hovedfargen ikke finnes i Fargeprøver-panelet, legges den til under
konverteringen. Når du markerer et objekt med nyanser, angis hovedfargen i Fargeprøver-panelet, og nyanseverdien vises på hurtigmenyen.

Fargeprofiler for PageMaker-filer konverteres direkte. Alle Hexachrome-farger konverteres til RGB-verdier. Erstatt profiler som ikke er ICC-
kompatible, ved å bruke standard fargestyringsinnstillinger og -profiler du har angitt for InDesign.

Alle streker og linjer (inkludert avsnittsstreker) konverteres til standardstrekmalen som ligner mest. Egendefinerte streker og tankestreker
konverteres til egendefinerte streker og tankestreker i InDesign.

InDesign støtter ikke rastermønstre eller vinkler brukt på TIFF-bilder i Bildekontroll. Disse slettes fra importerte TIFF-filer.

Når Strek eller Fyll (eller begge) er valgt for Automatisk overtrykk av svart i dialogboksen Overlappingsinnstillinger i PageMaker, følger
innstillingen med over til InDesign, men merkingen av Overtrykk strek eller Overtrykk fyll fjernes i Attributt-panelet.
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Oppdragspakker

Til toppen av siden

Opprette og sende pakker (InDesign)
Motta pakker (InCopy)
Motta returpakker (InDesign)

Opprette og sende pakker (InDesign)
Det ideelle er at alle InDesign- og InCopy-brukere i gruppen har tilgang til en server der oppdragsfiler er arkivert. Hvis en eller flere brukere ikke
har tilgang til en fellesserver, kan du imidlertid opprette og distribuere komprimerte oppdragspakker. Etter å ha arbeidet på oppdraget, pakker
InCopy-brukeren den på nytt og returnerer den, slik at den kan integreres i InDesign-dokumentet. Pakkefiler som er opprettet i InDesign, har
filtypen .icap. Returpakkefiler som er opprettet i InCopy, har filtypen .idap.

Det finnes to kommandoer for pakking av filer: Pakk for InCopy og Pakk og send via e-post. Bruk Pakk for InCopy til å opprette en komprimert
pakke som du kan distribuere manuelt. Bruk Pakk og send via e-post til å opprette en komprimert pakke som automatisk legges ved i en e-
postmelding.

Merk: En oppdragspakke må ikke forveksles med kommandoen Fil > Pakke i InDesign. Denne kommandoen brukes til å pakke og sende et
dokument og tilhørende objekter til en skriver.

Opprette en pakke for manuell distribusjon
1. Opprett et oppdrag, og legg til innholdet du vil ha med i pakken.

Bare innhold som er sjekket inn, kan tas med i det pakkede oppdraget. Hvis innhold er sjekket ut, blir du bedt om å sjekke det inn.

2. I Oppdrag-panelet velger du oppdraget og velger Pakk for InCopy på panelmenyen.
3. Angi et navn og en plassering for pakkefilen, og velg Arkiver.

Du kan legge ved pakkefilen i en e-postmelding, laste den opp til en FTP-server eller kopiere den til en disk eller et annet eksternt medium.

Merk: Hvis du velger Rediger > Angre etter at du har opprettet en pakke, avbrytes pakken, og objektene i oppdraget låses opp. Pakkefilen
slettes imidlertid ikke fra datamaskinen, og e-posten blir ikke trukket tilbake.

Opprette en pakke for e-post (InDesign)
1. Opprett et oppdrag, og legg til innholdet du vil ha med i pakken.

Bare innhold som er sjekket inn, tas med i det pakkede oppdraget. Hvis innhold er sjekket ut, blir du bedt om å sjekke det inn.

2. Marker oppdraget i Oppdrag-panelet, og velg Pakk for InCopy og send via e-post på panelmenyen.

En komprimert oppdragspakke opprettes og legges ved i en e-postmelding i e-postprogrammet som er angitt som standard.

Merk: Hvis du vil bruke et annet e-postprogram, angir du det e-postprogrammet som standard. Se systemdokumentasjonen for mer
informasjon.

3. Rediger e-postmeldingen ved å legge til en mottaker og oppgi eventuelle instruksjoner. Send meldingen.

Alle objektene i oppdraget er sjekket ut til tilordnet bruker. Innholdet i selve pakken er imidlertid ikke låst, så alle kan åpne pakken og redigere det.

Avbryte en pakke
I enkelte tilfeller returneres ikke pakken du sender. Meldingen kan for eksempel ha kommet bort, eller mottakeren arbeider kanskje ikke lenger på
prosjektet. I slike tilfeller kan du avbryte en pakke.

1. Marker det pakkede oppdraget i Oppdrag-panelet, og velg Pakk for InCopy på panelmenyen.
2. Velg OK for å avbryte pakken.

Når du avbryter en pakke, fjernes ikke pakkefilen fra datamaskinen.

Når en pakke avbrytes, blir pakkens innhold tilgjengelig for redigering. Vær klar over at hvis noen returnerer en pakke som er avbrutt, kan det
oppstå konflikter.

Oppdatere en pakke
Når du har opprettet en pakke, vil du kanskje legge til, fjerne eller endre størrelse på objekter.

1. Legge til, fjerne eller endre størrelse på én eller flere artikler i det pakkede oppdraget.
2. Marker oppdraget i Oppdrag-panelet, og gjør ett av følgende:

133



 

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Velg Oppdater pakke på menyen i Oppdrag-panelet. Angi navn og plassering for filen. Gjør den oppdaterte pakken tilgjengelig for
brukere ved å plassere den på en delt server eller ved å sende den via e-post. Husk å varsle InCopy-brukere om at pakken er oppdatert.

Velg Oppdater pakke og send via e-post på menyen i Oppdrag-panelet, og send deretter meldingen.

Når InCopy-brukere åpner den oppdaterte pakken, legges bare nytt innhold til automatisk i oppdraget. InCopy-brukerne kan bestemme om
eksisterende innhold skal overskrives, og kan dermed beholde tidligere redigeringer.

Motta pakker (InCopy)
Du kan motta en pakke fra InDesign-brukeren som opprettet pakken, eller fra en InCopy-bruker som har videresendt den til deg. Når du åpner en
oppdragspakke, dekomprimeres pakken og innholdet kopieres til en ny undermappe i en oppdragsmappe i InCopy.

Åpne en pakke (InCopy)
 Gjør ett av følgende for å åpne en InCopy-pakke (*.icap eller *.incp):

Åpne pakken med e-postprogrammet. Du kan for eksempel dobbeltklikke på vedleggsfilen.

Bruk Utforsker eller Finder til å åpne filen. Du kan for eksempel dobbeltklikke på filen eller dra den til programikonet for InCopy.

I InCopy velger du Fil > Åpne og dobbeltklikker på den pakkede oppdragsfilen.

Velg Åpne pakke på menyen i Oppdrag-panelet i InCopy, og dobbeltklikk deretter på pakkefilen.

Du kan nå redigere artiklene i pakken. Når du begynner å redigere en artikkel, blir du bedt om å sjekke ut innholdet i rammen. Når du er ferdig
med å redigere, arkiverer du innholdet og returnerer eller videresender pakken.

Returnere eller videresende en pakke (InCopy)
Når du har åpnet og redigert en pakke, kan du sende den til en annen InCopy-bruker eller returnere den til InDesign-brukeren som opprettet
pakken. Pakkefiler som er opprettet for andre InCopy-brukere, har filtypen ICAP. Returpakkefiler som er opprettet for InDesign-brukere, har
filtypen IDAP.

1. Rediger og sjekk inn innholdet du vil ha med i pakken.
2. Velg ett av følgende på menyen i Oppdrag-panelet:

Videresend for InCopy Opprett en pakke for en annen InCopy-bruker. Angi navnet og plasseringen for pakkefilen, og gjør den deretter
tilgjengelig for InCopy-brukeren.

Videresend for InCopy og send via e-post Opprett og send en pakke til en annen InCopy-bruker via e-post. Pakken vises som et vedlegg
i en ny melding i e-postprogrammet som er angitt som standard. Angi mottaker, oppgi instruksjoner, og send e-postmeldingen.

Returner for InDesign Opprett en pakke som skal returneres til InDesign-brukeren.

Returner for InDesign og send via e-post Opprett og returner en pakke til InDesign-brukeren via e-post. Pakken vises som et vedlegg i
en ny melding i e-postprogrammet som er angitt som standard. Angi mottaker, oppgi instruksjoner, og send e-postmeldingen.

Motta returpakker (InDesign)
 Gjør ett av følgende for å åpne en InDesign-pakke (*.idap eller *.indp):

Åpne pakken med e-postprogrammet. Du kan for eksempel dobbeltklikke på vedleggsfilen.

Bruk Utforsker eller Finder til å åpne filen. Du kan for eksempel dobbeltklikke på filen eller dra den til programikonet for InDesign.

I InDesign velger du Fil > Åpne og dobbeltklikker på pakkefilen.

Velg Åpne pakke på menyen i Oppdrag-panelet i InDesign, og dobbeltklikk deretter på pakkefilen.

Du blir bedt om å oppdatere alle koblingene når du åpner pakken. Hvis en artikkel er endret siden oppdraget ble pakket, kan du bestemme om du
vil oppdatere eller koble fra innholdet i InDesign-filen. Når artiklene i filene er returnert og sjekket inn, kan du sjekke ut og redigere innholdet.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Justere arbeidsflyten
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Flytte innhold mellom oppdrag (InDesign)
Slette oppdrag (InDesign)
Koble manglende oppdragsfiler på nytt (InDesign)
Rette opp feil
Overstyre låste filer (InDesign)
Koble fra innholdsfiler (InDesign)
Montere InCopy-filer i InDesign-dokumenter

Flytte innhold mellom oppdrag (InDesign)
InDesign-brukere kan flytte innhold mellom eksisterende oppdrag eller fra delen Ikke tilordnet InCopy-innhold i Oppdrag-panelet. Du kan også
opprette et nytt oppdrag, og deretter flytte innhold til den.

1. Arkiver InDesign-dokumentet.
2. Klikk på pilen til venstre for oppdragsnavnet i Oppdrag-panelet for å vise innholdet i oppdraget.
3. Marker et objekt i et oppdrag.
4. Gjør ett av følgende:

Dra innholdet fra et oppdrag til et annet.

Du flytter innhold til et eksisterende oppdrag ved å velge Legg til i oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet og deretter velge ønsket
oppdrag.

Hvis du vil opprette et nytt oppdrag mens du flytter innhold, velger du Legg til i oppdrag > Nytt på menyen i Oppdrag-panelet, og
deretter angir du valg i dialogboksen Nytt oppdrag.

5. Velg Oppdater alle oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet.

Hvis oppdragslistene er korte, kan det være enklere å dra innholdsobjekter til og fra oppdrag og delen Ikke tilordnet InCopy-innhold.

Slette oppdrag (InDesign)
 Marker én eller flere oppdrag i Oppdrag-panelet, og velg Slett oppdrag på panelmenyen.

Følgende handlinger utføres når du sletter oppdrag:

Oppdragsdataene fjernes fra dokumentet.

Oppdragsfilen slettes fra filsystemet.

Oppdragsnavnet fjernes fra listen.

Eventuelt InCopy-innhold flyttes til delen Ikke tilordnet InCopy-innhold i Oppdrag-panelet.

Merk: Hvis en InCopy-bruker har et oppdrag åpent når det slettes i InDesign, får vedkommende beskjed om at oppdraget er slettet.
Innholdsfilene slettes imidlertid ikke, og de kan oppdateres uten at endringene går tapt.

Koble manglende oppdragsfiler på nytt (InDesign)
Hvis du flytter eller sletter en oppdragsfil fra disken, og deretter åpner InDesign-dokumentet den ble opprettet fra, vet ikke programmet hvor
oppdragsfilen er arkivert. Du må opprette oppdragsfilen på nytt for at programmet skal finne den.

Opprette oppdragsfilen på nytt på den opprinnelige plasseringen
 Gjør ett av følgende i Oppdrag-panelet:

Marker oppdraget som mangler (det vises fremdeles i panelet), og velg Oppdater markerte oppdrag på panelmenyen.

Velg Oppdater alle oppdrag på panelmenyen.

Endre plassering for oppdraget
 Hvis du vil opprette oppdragsfilen på nytt et annet sted, gjør du ett av følgende i Oppdrag-panelet:

Marker oppdraget, og velg Endre oppdragsplassering på panelmenyen. Angi en plassering for og et navn på den nye filen.
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Dobbeltklikk på oppdragsnavnet. Velg Endre i dialogboksen Oppdragsvalg, og angi en plassering for og et navn på den nye filen.

Rette opp feil
Hvis du gjør en feil, kan du forkaste endringene som er utført siden forrige gang kommandoen Arkiver ble valgt, og gjenopprette innholdet fra
filsystemet.

Når du arkiverer et InDesign-dokument, arkiveres alle redigerbare InCopy-innholdsfiler automatisk. Derfor gjenopprettes bare versjoner som er
opprettet siden forrige gang dokumentet ble endret, når du velger kommandoen Avbryt utsjekking.

 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil angre den siste endringen, velger du Rediger > Angre [handling].

Hvis du vil angre alle endringer som er utført siden forrige gang du arkiverte dokumentet, velger du Fil > Gjenopprett innhold.

Hvis du vil angre endringene som er utført siden forrige gang en versjon ble arkivert, og fjerne låsefilen, markerer du innholdet i Oppdrag-
panelet og velger Avbryt utsjekking på panelmenyen. Denne handlingen gjør innhold skrivebeskyttet og tilgjengelig, slik at andre kan sjekke
det ut.

Overstyre låste filer (InDesign)
Det er ikke alltid brukere innser hvordan handlingene de utfører, påvirker andre i arbeidsflyten, noe som kan føre til at det ved et uhell oppstår
konflikter mellom innholdsstatus og eierforhold. InDesign-brukeren kan om nødvendig løse konflikter ved å koble fra en låst fil som er sjekket ut til
en annen bruker, og ta kontroll over filen. Når en fil kobles fra, arkiveres innholdet i InDesign-dokumentet, men innholdet deles ikke lenger med
InCopy.

Koble fra innholdsfiler (InDesign)
Hvis det er nødvendig (for eksempel pga. en leveringsfrist), kan InDesign-brukere fjerne en innholdsfil fra den behandlede arbeidsflyten og fra
Koblinger-panelet ved å koble fra filen. Hvis du gjøre innholdet tilgjengelig for redigering igjen, må du eksportere det på nytt som InCopy-innhold
med et annet filnavn. Det sikrer at den gamle låsefilen ikke hindrer brukerne i å redigere filen.
Merk: Hvis du fjerner koblingen for din egen utsjekkede fil, fjernes den fra arbeidsflyten, og låsefilen slettes fra disken. Du kan eksportere
innholdet på nytt og overskrive filnavnet uten at det oppstår konflikter.

 Hvis du vil koble fra en InCopy-innholdsfil, markerer du filen (ICML- eller INCX-fil) i Koblinger-panelet og velger Koble fra på panelmenyen. Når
du kobler fra, bygges innholdet inn i dokumentet, og koblingen til InCopy-filen på disken fjernes.
Hvis du vil koble filen på nytt, velger du Rediger > Angre Koble fra.

Du kan også koble fra en fil ved å slette en ramme, eller du kan bruke Koblinger-panelet i InDesign til å koble en innholdsfil til en annen fil på
nytt. Du kan også velge artikkelen i Oppdrag-panelet og dra den til papirkurvikonet.

Montere InCopy-filer i InDesign-dokumenter
Selv om arbeidsflyten vanligvis starter i InDesign der den grunnleggende layouten og plassholdere for tekst og grafikk defineres og eksporteres til
InCopy, kan arbeidsflyten også starte med en enkeltstående InCopy-innholdsfil (ICML- eller INCX-fil) som du monterer i InDesign ved hjelp av
kommandoen Fil > Monter.

Vær oppmerksom på følgende avhengigheter når du monterer InCopy-innholdsfiler i et InDesign-dokument:

Maler Hvis det er brukt maler i InCopy-tekstfilen, legges disse til i mallisten for dokumentet i InDesign. Hvis det oppstår en malnavnkonflikt,
overskrives den importerte malen automatisk med den eksisterende malen.
Layout Du kan opprette grunnleggende layoutgeometri for innholdet i InDesign og deretter opprette eller importere tekst og maler fra et
tekstbehandlingsprogram. (Tekstfiler som monteres i InCopy, bygges inn i InCopy-dokumentet og kobles ikke til noen ekstern fil.)
Montere/duplisere Hvis du monterer en InCopy-innholdsfil mer enn én gang, vises hver forekomst av innholdet i Koblinger-panelet i InDesign,
men alle forekomster behandles som én innholdsfil. Det samme gjelder for nøyaktige kopier av en innholdsfil (uansett hvordan de er duplisert).
Merk: Hvis du kopierer og limer inn deler av, men ikke all, teksten i en behandlet InCopy-innholdsfil, opprettes det en ny innholdsfil som ikke er
knyttet til den opprinnelige filen eller koblet til noen ekstern fil (verken InCopy-filer eller andre filer). De opprinnelige delene og delene som limes
inn, kan redigeres uavhengig av hverandre.
Oppdateringer/behandling Når det finnes flere forekomster av en behandlet innholdsfil i et InDesign-dokument, fungerer de på samme måte som
om de ble åpnet i to programmer. Hvis du for eksempel sjekker ut én forekomst av innholdsfilen, låses alle andre forekomster, slik at du bare kan
redigere den forekomsten som er sjekket ut. I slike tilfeller bruker du den aktuelle oppdateringskommandoen til å oppdatere den andre (åpne)
forekomsten av innholdet.
Flere hjelpeemner
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Om innstillinger og standardverdier
Angi generelle innstillinger
Angi standardinnstillinger
Gjenopprette alle innstillinger og standardinnstillinger
Om InDesign-maler og -forvalg

Om innstillinger og standardverdier
Innstillinger omfatter plassering av paneler, valg av målenheter og visningsvalg for grafikk og typografi. Innstillingene angir hvordan InDesign-
dokumenter og -objekter fungerer.

Angi generelle innstillinger
Dette avsnittet omhandler innstillinger på fanen Generelt i dialogboksen Innstillinger. Hvis du vil ha informasjon om andre innstillinger, kan du søke
etter den aktuelle innstillingen.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Generelt (Mac OS), og velg deretter typen innstillinger du
vil angi.

2. Velg en metode for sidenummerering under Visning i delen Sidenummerering. (Se Vise absolutt nummerering eller seksjonsnummerering i
Sider-panelet.)

3. Under Last ned og bygg inn skrifter angir du en grenseverdi for å aktivere delmengde for skrift basert på antall tegn en skrift inneholder.
Denne innstillingen påvirker valgene for skriftnedlasting i dialogboksene Skriv ut og Eksporter.

4. I avsnittet Ved skalering kan du bestemme hvordan skalerte objekter gjenspeiles i paneler og hvordan innholdet i skalerte rammer fungerer.

Velg Bruk på innhold hvis du vil at punktstørrelsen skal endres når en tekstramme skaleres. (Se Skalere tekst.) Hvis dette valget er
angitt når en grafikkramme skaleres, endres den prosentvise størrelsen for bildet, mens prosentverdien for rammen tilbakestilles til
100 %. (Se Skalere objekter.)

Velg Juster prosentverdi for skalering hvis du vil vise den opprinnelige punktstørrelsen med den nye punktstørrelsen i parentes når du
skalerer tekst. Hvis dette valget er angitt når du skalerer grafikkrammer, endres den prosentvise størrelsen for både rammen og bildet.

5. Velg Tilbakestill alle advarselsdialogbokser for å vise alle advarsler, selv de du har valgt å ikke vise. (Når det vises en advarsel, kan du
merke av for et valg som angir at advarselen ikke skal vises igjen.)

Angi standardinnstillinger
Hvis du endrer innstillinger når ingen dokumenter er åpne, blir endringene standardinnstillinger for nye dokumenter. Hvis et dokument er åpent når
du endrer innstillinger, påvirker endringene bare dette dokumentet.

Hvis du endrer innstillinger når ingen objekter er markert, blir endringene standardinnstillinger for nye objekter.

Endre standardinnstillinger for nye dokumenter
1. Lukk alle dokumenter.
2. Endre menyobjekter eller innstillinger for paneler eller dialogbokser.

Hvis du bruker samme sidestørrelse og språk i de fleste dokumenter, kan du endre disse standardinnstillingene uten noen åpne dokumenter.
Hvis du for eksempel vil endre standard sidestørrelse, lukker du alle dokumenter og velger Fil > Dokumentoppsett og en sidestørrelse. Hvis du
vil angi en standardordliste, lukker du alle dokumenter og velger Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger >
Ordliste (Mac OS). Velg språk på Språk-menyen.

Angi standardinnstillinger for nye objekter i et dokument
1. Velg Rediger > Fjern all markering i et åpent dokument.
2. Endre menyobjekter eller innstillinger for paneler eller dialogbokser.

Gjenopprette alle innstillinger og standardinnstillinger
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Når InDesign fungerer uberegnelig, kan det å slette innstillinger (også kalt å "legge innstillinger i papirkurven" eller "fjerne innstillinger") ofte løse
problemet.

Du bør ta sikkerhetskopi av innstillingsfilene InDesign Defaults og InDesign SavedData. I stedet for å fjerne innstillingene kan du kopiere disse
sikkerhetskopifilene over de skadede innstillingsfilene uten at du mister noen av tilpasningene du har gjort.

Mike Witherell har laget en detaljert liste over filene som påvirkes når du gjenoppretter innstillinger, på Forvalg for Adobe InDesign (PDF, bare på
engelsk).

 Gjør ett av følgende:

Start InDesign og trykk deretter på Skift+Ctrl+Alt (Windows). Velg Ja når du får spørsmål om du vil slette innstillingsfilene.

Start InDesign mens du trykker på Skift+Tilvalg+Kommando+Ctrl (Mac OS). Velg Ja når du får spørsmål om du vil slette innstillingsfilene.

Ulike programinnstillinger og standardinnstillinger arkiveres i innstillingsfilene for Adobe InDesign. Disse filene, inkludert InDesign Defaults-filen,
arkiveres hver gang du avslutter InDesign. Hvis du vil slette innstillingsfilene eller gi dem nytt navn, kan du finne dem i følgende mapper:

Mac OS

InDesign SavedData Brukere/[bruker]/Bibliotek/Caches/Adobe InDesign/Version [versjon]/InDesign SavedData

InDesign Defaults Brukere/[bruker]/Bibliotek/Preferences/Adobe InDesign/Version [versjon]/InDesign Defaults

Windows XP

InDesign SavedData \Documents and Settings\[brukernavn]\Lokale innstillinger\Programdata\Adobe\InDesign\Version [versjon]\Caches

InDesign Defaults \Documents and Settings\[brukernavn]\Programdata\Adobe\InDesign\Version [versjon]

Windows Vista eller Windows 7

InDesign SavedData Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [versjon]\Caches\InDesign SavedData

InDesign Defaults C:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [versjon]\InDesign Defaults

Om InDesign-maler og -forvalg
Du kan arkivere innstillingene for senere bruk, blant annet innstillingene nedenfor:

Opprette avsnitts- og tegnmaler. (Se Legge til avsnitts- og tegnmaler.)

Opprette objektmaler. (Se Objektmaler.)

Lage tabell- og cellemaler. (Se Tabell- og cellemaler.)

Opprette forvalg for PDF-eksport. (Se Tilpasse Adobe PDF-forvalg.)

Opprette forvalg for utskrift. Alle attributtene i dialogboksen Skriv ut inkluderes i malen. (Se Skrive ut et dokument eller en bok.)

Opprette forvalg for overlapping. (Se Overlapping av farger.)

Opprette forvalg for sammenslåing av transparente objekter. (Se Slå sammen transparent grafikk.)

Opprette maler for innholdsfortegnelse. (Se Opprette innholdsfortegnelsesmaler for flere lister.)

Arkivere konfigurasjonen for arbeidsområdet.

Opprette forvalg for dokument. (Se Definere dokumentforvalg.)

Opprette strekmaler. (Se Definere egne strekmaler.)

Vanligvis endrer du innstillingene i dialogboksen, og deretter arkiverer du innstillingene. Maler og forvalg arkiveres i dokumentet de opprettes i. Du
kan bruke innstillingene fra et annet dokument ved å importere eller laste inn malene og forvalgene fra dokumentet. De fleste forvalg kan i tillegg
eksporteres eller arkiveres til en egen fil og distribueres til andre datamaskiner.

Mike Witherell har laget en detaljert liste over forvalg på Forvalg for Adobe InDesign (PDF, bare på engelsk).

Du kan også dele maler og forvalg på tvers av alle dokumentene i en bokfil. Du finner mer informasjon i Synkronisere bokdokumenter.
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Verktøykasse
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Oversikt over verktøykassen
Oversikt over verktøy
Galleri med markeringsverktøy
Galleri med tegne- og tekstverktøy
Galleri med transformeringsverktøy
Galleri med endrings- og navigeringsverktøy

Oversikt over verktøykassen
Noen verktøy i verktøykassen brukes til å markere, redigere og opprette sideobjekter. Andre verktøy brukes til å markere tekst, former, linjer og
forløpninger. Du kan tilpasse layouten for verktøykassen til den vindus- og panellayouten du vil ha. Standard er at verktøykassen vises som én
enkelt vertikal verktøykolonne. Du kan også sette den opp som to vertikale kolonner eller én horisontal rad. Du kan imidlertid ikke endre
plasseringen av enkeltverktøy i verktøykassen. Du kan dra toppen av verktøykassen for å flytte den.

Du velger et verktøy i verktøykassen ved å klikke på det. Verktøykassen inneholder også mange skjulte verktøy som er knyttet til de synlige
verktøyene. Skjulte verktøy angis med piler til høyre i verktøyikonene. Du velger et skjult verktøy ved å klikke på og holde det gjeldende verktøyet
i verktøykassen og deretter velge verktøyet du vil ha.

Når du holder pekeren over verktøyet, vises navnet på verktøyet og tastatursnarveiene. Denne teksten kalles verktøyinfo. Du kan deaktivere
verktøyinfo ved å velge Ingen i feltet Verktøyinfo under Grensesnitt i dialogboksen Innstillinger.

Åpne Verktøytips-panelet (Vindu > Diverse > Verktøytips) for å se hvilke hurtigtaster og endringstaster som fungerer med det valgte verktøyet.

Merk: Verktøy for innholdsinnsamling og innholdsplassering er ikke tilgjengelig i CS5.5 eller tidligere.

Vise verktøykassen
 Velg Vindu > Verktøy.
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Vise verktøyvalg
 Dobbeltklikk på et verktøy i verktøykassen.

Denne fremgangsmåten fungerer bare på enkelte verktøy, for eksempel pipette-, blyant- og mangekantverktøy.

Vise og velge skjulte verktøy

1. Plasser pekeren over et verktøy med skjulte verktøy i verktøykassen, og hold nede museknappen.

2. Velg et verktøy når de skjulte verktøyene vises.

Velge verktøy midlertidig
1. Når et verktøy er valgt, holder du nede hurtigtasten for et annet verktøy.
2. Utfør en handling mens du fortsatt holder nede hurtigtasten.
3. Slipp hurtigtasten for å gå tilbake til det forrige verktøyet.

Hvis for eksempel avstandsverktøyet er valgt, holder du nede V-tasten for å bruke markeringsverktøyet midlertidig. Når du slipper V-tasten, blir
avstandsverktøyet valgt.

Vise verktøytips
Verktøytips-panelet beskriver hvordan endringstaster fungerer med det valgte verktøyet.

1. Velg Vindu > Diverse > Verktøytips for å vise Verktøytips-panelet.

2. Velg et verktøy i verktøykassen for å vise en beskrivelse av verktøyet og tilhørende endringstaster og snarveier.

Endre layout for verktøykassen

1. Velg Rediger > Innstillinger > Grensesnitt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Grensesnitt (Mac OS).

2. Velg et layoutvalg på menyen Flytende verktøypanel, og velg OK.

Du kan også klikke på det doble pilikonet øverst på verktøykassen for å endre layouten til verktøykassen.

Oversikt over verktøy
Tekstverktøy Opprett og formater tekst i standard eller tilpassede blokker eller baner. (Se Opprette tekstrammer.)
Tegneverktøy Tegn og utform enkle og komplekse objekter, for eksempel rektangler, ellipser, mangekanter og frihåndsformer. (Se Tegning.)
Markeringsverktøy Marker (aktiver) objekter, punkt eller linjer. (Se Markere objekter.)
Transformeringsverktøy Endre form på, snu om på og endre størrelse på objekter. (Se Transformere objekter.)
Navigeringsverktøy Flytt rundt i, kontroller visningen av og mål avstander i et dokument. (Se Zoome inn og ut og Linjaler og målenheter.)
Saksverktøyet Del baner og rammer. (Se Dele en bane.)

Galleri med markeringsverktøy

Markeringsverktøyet brukes til
å markere hele objekter.

Segmentmarkøren brukes til å
markere punkt i en bane eller
innhold i en ramme.

Med sideverktøyet kan du
opprette flere sidestørrelser i
et dokument.

Bruddverktøyet brukes til å
justere avstanden mellom
objekter.

Galleri med tegne- og tekstverktøy
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Pennverktøyet brukes til å
tegne rette og buede baner.

Verktøyet Legg til ankerpunkt
brukes til å legge til
ankerpunkt i en bane.

Verktøyet Fjern ankerpunkt
brukes til å fjerne ankerpunkt
fra en bane.

Verktøyet Endre punkt brukes
til å endre hjørnepunkt og
avrundingspunkt.

Tekstverktøyet brukes til å
lage tekstrammer og markere
tekst.

Verktøyet Tekst langs en bane
brukes til å opprette og
redigere tekst langs baner.

Blyantverktøyet brukes til å
tegne en frihåndsbane.

Avrundingsverktøyet brukes til
å fjerne overflødige vinkler fra
en bane.

Viskelærverktøyet brukes til å
slette punkt i en bane.

Linjeverktøyet brukes til å
tegne et linjesegment.

Rektangelrammeverktøyet
brukes til å lage en firkantet
eller rektangulær plassholder.

Ellipserammeverktøyet brukes
til å lage en sirkulær eller oval
plassholder.

Verktøyet Mangekantet ramme
brukes til å lage en
mangesidet plassholder.

Rektangelverktøyet brukes til å
lage en firkant eller et
rektangel.

Ellipseverktøyet brukes til å
lage en sirkel eller oval.

Mangekantverktøyet brukes til
å lage en mangesidig form.

Galleri med transformeringsverktøy

Verktøyet Fri transformering
brukes til å rotere, skalere
eller skråstille et objekt.

Roteringsverktøyet brukes til å
rotere objekter rundt et fast
punkt.

Skaleringsverktøyet brukes til
å endre størrelsen på objekter
rundt et fast punkt.

Skråstillingsverktøyet brukes til
å skråstille objekter rundt et
fast punkt.
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Pipetteverktøyet brukes til å
kopiere farger eller
tekstattributter fra objekter og
bruke dem på andre objekter.

Målverktøyet måler avstanden
mellom to punkt.

Forløpningsfargeverktøyet
brukes til å justere start- og
sluttpunktet og vinkelen på
forløpningen i objekter.

Verktøyet for
uttoningsforløpning brukes til å
tone ut et objekt i bakgrunnen.

Saksverktøyet brukes til å
klippe ut baner i bestemte
punkt.

Håndverktøyet brukes til å
flytte sidevisningen i
dokumentvinduet.

Zoomverktøyet brukes til å
forstørre eller forminske
visningen i dokumentvinduet.

Merknadsverktøyet brukes til å
legge til kommentarer.

Flere hjelpeemner
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Layout og utforming

Koble innhold
Anne-Marie Concepcion  (15. may 2012)
Veiledning – video
Se denne opplæringsvideoen for å finne ut hvordan du oppretter og oppdaterer koblinger mellom objekter i samme dokument og andre
dokumenter.

Gjennomgang av skjemaverktøyet
Anne-Marie Concepcion  (15. may 2012)
Veiledning – video
Oversikt over de nye knappene knyttet til skjemafeltet, dialogbokser og menykommandoer i InDesign. Sammenlign de nye og gamle
måtene å opprette interaktive skjemaer på.

Teste et skjema i Acrobat
Anne-Marie Concepcion  (15. may 2012)
Veiledning – video
Denne opplæringsfilmen viser deg hvordan InDesign-skjemafeltene ser ut i Acrobat og Reader. Deretter lærer du hvordan du fortsetter
for å endre de interaktive feltene i Acrobat for ytterligere funksjonalitet og hvordan skjemaet oppfører seg i Acrobat.

Arbeide med rammer
Kelly McCathran  (15. may 2012)
Veiledning – video
Alt som monteres i InDesign, havner i en ramme. Du kan opprette rammer fra bunnen av, eller hvis du “monterer” (importerer) tekst eller
bilder inn i et dokument, oppretter InDesign rammen automatisk for deg.

Opprette kryssreferanser (video 5:45), CS4-CS6
David Blatner  (01. january 2011)
Veiledning – video
Gå gjennom fremgangsmåten for å legge til kryssreferanser. Opprett kryssreferanser som kan oppdateres raskt når målteksten eller
pagineringen endres. Opprett et egendefinert kryssreferanseformat.

Generere bildetekster med metadata (PDF, 148 kB)
Referanse  (01. january 2011)
En kort opplæring i hvordan du arbeider med metadata og genererer bildetekster automatisk for bilder i layouten din.

Rutenettmodus og live fordeling (video 2:48)
Michael Ninness  (01. january 2011)
Veiledning – video
Se hvordan du raskt oppretter rutenett når du er på farten ved hjelp av designverktøy som er "rutenettifisert".

Live bildetekster (video 3:04)
Michael Ninness  (01. january 2011)
Veiledning – video
Se hvordan InDesign CS5 og senere lar deg dra nytte av metadata som er innebygd i et bilde, for å opprette live bildetekster og deretter
plassere dem automatisk og fleksibelt i layouten.

Lage skinnende grafikk (PDF, 203 kB)
Mike Rankin  (01. january 2011)
Referanse
Denne opplæringen viser hvordan du bruker en skinnende, glanset effekt på objekter i layouten din.

Behandle dokumenter med flere sidestørrelser (PDF, 136 kB)
Referanse  (01. january 2011)
En kort opplæring i hvordan du behandler dokumenter med flere sidestørrelser, i InDesign CS5 og senere.

Mini Bridge: Få tilgang til objektene dine (PDF, 180 kB)
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Referanse  (01. january 2011)
Bruk Bridge som et flytende panel inne i InDesign.

Blande sidestørrelser med det nye sideverktøyet (video 8:03)
Anne-Marie Concepcion  (01. january 2011)
Veiledning – video
Lag ferdige brosjyrer og bokomslag med tekst, med den nye muligheten til å blande sidestørrelser i en enkelt fil

Avsnitt som går over flere spalter og deler spalter (video 2:01)
Michael Ninness  (01. january 2011)
Veiledning – video
Se hvordan du bygger kompliserte layouter med færre klikk med avsnitt som går over flere spalter eller deler spalter i InDesign CS5 og
nyere.

Rotere oppslagsvisning (video 3:31), CS4-CS6
David Blatner  (01. january 2011)
Veiledning – video
Når ett eller flere objekter på en side roteres, kan du lære hvordan du roterer oppslagsvisningen for å foreta enkle redigeringer. Få en
rekke navigeringstips for å spare tid.

Strekke ut og dele spalter (video 6:15)
Anne-Marie Concepcion  (01. january 2011)
Veiledning – video
Angi overskrifter som skal gå ut over en lang rekke spalter eller dele en gruppe av spalter inn i flere spalter for å spare vertikal avstand.
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Opprette nye dokumenter

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Forvalg for dokument

Gjengivelse

Antall sider

Startside nr.

Motstående sider

Opprette nye dokumenter
Opprette et nytt dokument
Valg for nytt dokument
Oversikt over dokumentvinduet
Opprette egendefinerte sidestørrelser
Definere dokumentforvalg
Opprette et dokument ved hjelp av et forvalg

Sideutforming begynner med det grunnleggende: opprette et nytt dokument, definere sider og plassere marger og spalter eller endre innstillinger
for rutenett.

Opprette et nytt dokument

1. Velg Fil > Ny > Dokument.

I dialogboksen Nytt dokument kombineres dialogboksene Dokumentoppsett og Marger og spalter, slik at du kan angi sidestørrelse, marger
og sidespalter på ett sted. Du kan når som helst endre disse innstillingene.

2. Angi valg for dokumentoppsett. (Se Valg for nytt dokument.)

Hvis du vil angi dimensjonene for utfalls- og satslinjeområdene, klikker du på Pil-knappen foran etiketten Utfallende og Satslinje. Utfalls- og
satslinjeområdene strekker seg ut fra kantene på den definerte sidestørrelsen. Hvis du vil ha utfalls- eller satslinjeområder som strekker seg
like langt ut på alle sider, klikker du på ikonet Gjør alle innstillinger like .

3. (Bare i InDesign CC) Merk av for Forhåndsvisning for å vise hvordan det nye dokumentet vil se ut. Foreta nødvendige endringer om
nødvendig.

4. Velg OK hvis du vil åpne det nye dokumentet med de innstillingene du har angitt.

Hvis du vil angi standard layoutinnstillinger for alle nye dokumenter, velger du Fil > Dokumentoppsett eller Layout > Marger og spalter og angir
valg uten noen åpne dokumenter.

Valg for nytt dokument

Velg et forvalg som du har lagret tidligere.

Hvis du oppretter et dokument som skal skrives til PDF eller SWF for bruk på websider, endres flere alternativer i dialogboksen når
du velger alternativet Internett. Motstående sider blir for eksempel deaktivert, retningen endres fra stående til liggende, og det brukes en
sidestørrelse basert på skjermoppløsning. Du kan redigere alle disse innstillingene etter at dokumentet er opprettet.
CS6 og senere: Valg for digital publisering er lagt til for publikasjoner beregnet på Digital Publishing Suite. Du kan også endre valget av
dokumentet etter at det er opprettet.

Angi antall sider som skal opprettes i det nye dokumentet.

Angi hvilket sidetall dokumentet skal starte på. Hvis du angir et partall (for eksempel 2) med Motstående sider aktivert, vil det første
oppslaget i dokumentet starte med et tosidig oppslag. Se Starte et dokument med et tosidig oppslag.

Velg dette alternativet slik at venstre- og høyresider er vendt mot hverandre i et dobbeltsidig oppslag, for eksempel for bøker
og blader. Fjern merket for dette valget for å la hver side stå alene, for eksempel når du skriver ut flygeblad eller plakater eller når du vil at
objekter skal falle ut i innbindingen.
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Opprett tekstramme på malside

Primær tekstramme

Sidestørrelse

Orientering

Utfallende

Satslinje

Forhåndsvisning

Merk:

Til toppen av siden

Når du har opprettet et dokument, kan du bruke Sider-panelet for å lage oppslag med mer enn to sider eller angi at de første to sidene skal åpnes
som et oppslag. (Se Styre oppslagspaginering.)

CS5.5 og tidligere: Velg dette alternativet hvis du vil opprette en tekstramme på størrelse med området innenfor
marghjelpelinjene i henhold til spalteinnstillingene du har angitt. Maltekstrammen legges til i A-malen. (Se Bruke tekstrammer på malsider.)
Valget Opprett tekstramme på malside er bare tilgjengelig når du har valgt Fil > Ny > Dokument.

CS6  og senere: Velg dette alternativet for å legge til en primær tekstramme på malsiden. Når du bruker en ny malside, vil
artikkelen i den primære tekstrammen automatisk flyte inn i den primære tekstrammen for den nye malsiden.

Velg en sidestørrelse på menyen, eller angi verdier for Bredde og Høyde. Sidestørrelse henviser til den endelige størrelsen du vil
ha etter at utfallende eller andre merker utenfor siden er fjernet.

Velg Stående  (høyt) eller Liggende  (bredt). Disse ikonene virker dynamisk sammen med målene du angir under Sidestørrelse.
Når Høyde har den største verdien, velges ikonet for stående. Når Bredde har den største verdien, velges ikonet for liggende. Hvis du klikker på
ikonet som ikke er markert, bytter Høyde og Bredde verdier.
Tips: Hvis du vil angi dimensjonene for utfalls- og satslinjeområdene, velger du Pil-knappen foran etiketten Utfallende og Satslinje i dialogboksen
Nytt dokument. Hvis du vil ha utfalls- eller satslinjeområder som strekker seg like langt ut på alle sider, klikker du på ikonet Gjør alle innstillinger
like .

Utfallsområdet gjør det mulig å skrive ut objekter som er plassert i ytterkanten av den definerte sidestørrelsen. Hvis et objekt er
plassert i ytterkanten av en side med aktuelle dimensjoner, kan små feiljusteringer under utskriften eller ved tilskjæring gjøre at kanten i
utskriftsområdet blir delvis hvit. Plasser derfor slike objekter et stykke utenfor kanten, og beskjær etter at utskriften er ferdig. Utfallsområdet blir vist
med en rød linje i dokumentet. Du kan angi innstillinger for utfallsområde under Utfallende i dialogboksen Skriv ut.

Satslinjeområdet forkastes når dokumentet beskjæres til sin endelige sidestørrelse. Satslinjeområdet inneholder utskriftsinformasjon og
informasjon om egendefinert fargesøyle, eller viser andre instruksjoner og beskrivelser for annen informasjon i dokumentet. Hvis objektene (for
eksempel i tekstrammer) er plassert i satslinjeområdet, kommer de med på utskriften, men forsvinner når dokumentene beskjæres til endelig
sidestørrelse.
Hvis objektene er utenfor utfallsområdet eller satslinjeområdet (det som strekker seg lengst), blir de ikke skrevet ut.

(Bare i InDesign CC) Merk av i denne boksen for å vise hvordan det nye dokumentet vil se ut. Foreta nødvendige endringer i
valgene hvis forhåndsvisningen ikke er slik som ønsket.

Du kan også klikke på ikonet Lagre dokumentforvalg for å lagre dokumentinnstillingene for senere bruk.

Oversikt over dokumentvinduet

Hver side eller hvert sideoppslag i dokumentet har sitt eget montasjebord og hjelpelinjer, som vises i normal visningsmodus. (Velg Vis >
Skjermmodus > Normal hvis du vil bytte til normal visning.) Montasjebordet byttes ut med en grå bakgrunn når dokumentet vises i en av
forhåndsvisningsmodusene. (Se Forhåndsvise dokumenter.) Du kan endre fargen på bakgrunnen og hjelpelinjene for forhåndsvisningen i
innstillingene Hjelpelinjer og montasjebord.

Dokument og hjelpelinjer i normal visningsmodus

A. Oppslag (svarte linjer) B. Side (svarte linjer) C. Hjelpelinjer for marger (magenta linjer) D. Hjelpelinjer for spalter (fiolette linjer) E. Utfallsområde
(røde linjer) F. Satslinjeområde (blå linjer) 
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Merknader til dokumentvinduet:

Linjer i andre farger er hjelpelinjer for linjaler som, når de brukes, vises i lagfargen når de markeres. Se Lag.

Hjelpelinjer for spalter vises foran hjelpelinjer for marger. Når en hjelpelinje for en spalte er rett foran en hjelpelinje for en marg, skjules
hjelpelinjen for margen.

Opprette egendefinerte sidestørrelser

Du kan opprette egendefinerte sidestørrelser som vises på Sidestørrelse-menyen i dialogboksen Nytt dokument.

1. Velg Fil > Ny > Dokument.

2. Velg Egendefinert sidestørrelse på Sidestørrelse-menyen.

3. Skriv inn et navn for sidestørrelsen, angi innstillinger for sidestørrelse og klikk deretter på Legg til.

Filen New Doc Sizes.txt, som brukes for å opprette egendefinerte sidestørrelser i tidligere versjoner av InDesign, er ikke tilgjengelig i InDesign
CS5 eller senere.

Definere dokumentforvalg

Du kan arkivere dokumentinnstillinger for sidestørrelse, spalter, marger og utfalls- og satslinjeområder i et forvalg for å spare tid og sikre
konsekvens i dokumenter.

1. Velg Fil > Forvalg for dokument > Definer.

2. Velg Ny i dialogboksen som vises.

3. Gi forvalget et navn, og velg grunnleggende layoutinnstillinger i dialogboksen Nytt forvalg for dokument. (Se Valg for nytt dokument for å få
en beskrivelse av hvert valg.)

4. Velg OK to ganger.

Du kan arkivere et dokumentforvalg i en egen fil som du distribuerer til andre brukere. Du arkiverer og laster inn forvalgsfiler ved hjelp av
knappene Arkiver og Last inn i dialogboksen Forvalg for dokument.

Opprette et dokument ved hjelp av et forvalg

1. Gjør ett av følgende:

Velg Fil > Forvalg for dokument > [navn på forvalg]. (Hold nede Skift mens du velger forvalget for å opprette et nytt dokument basert på
forvalget uten å åpne dialogboksen Nytt dokument.)

Velg Fil > Ny > Dokument, og velg et forvalg på menyen Forvalg for dokument i dialogboksen Nytt dokument.

Dialogboksen Nytt dokument viser layoutinnstillingene fra forvalget.

2. Gjør eventuelt endringer i innstillingene, og velg OK.

Hvis du vil hoppe over dialogboksen Nytt dokument, holder du nede Skift-tasten mens du velger et forvalg på menyen Forvalg for dokument.
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Generere QR-koder | CC
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Om QR-koder
Behandle QR-koder i InDesign

Om QR-koder

QR-koder er utskrevet representasjon av data for forskjellige typer industribruk som kan leses av maskinen. Det er nå blitt vanlig i
forbrukerannonsering. En forbruker med en smarttelefon kan installere en app med en QR-kodeskanner som kan lese og dekode URL-
informasjonen og lede telefonens nettleser til et firmanettsted.

Når du har skannet QR-koder, kan brukerne motta tekst, legge til en visittkortkontakt i enhetene, åpne en hyperkobling eller skrive en e-post eller
en tekstmelding.

Behandle QR-koder i InDesign

Du kan nå generere og redigere uavhengig QR-kodegrafikk av høy kvalitet i InDesign. Den genererte QR-koden er et grafikkobjekt av høy kvalitet
som virker nøyaktig på samme måte opprinnelig vektorgrafikk i InDesign. Du kan enkelt skalere objektet og fylle det med farger. Du kan også
bruke effekter, gjennomsiktighet og utskriftsattributter, slik som overtrykking, spotfarger og overlappinger i objektet. Du kan kopiere og lime inn
kodegrafikken som et vektorgrafikkobjekt i et standard redigeringsverktøy for grafikk som Adobe Illustrator.

Generere QR-kode

1. Velg Objekt > Generer QR-kode på menyen. Dialogboksen Generer QR-kode vises.

Dialogboksen Generer/Rediger QR-kode inneholder to faner – Innhold og Farge.

2. I Innhold-fanen kan du velge alle disse datatypene i Type-rullegardinlisten:

hyperkobling
ren tekst
tekstmelding
e-post
visittkort
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Ett eller flere felt vises for å angi innholdet du vil generere QR-koden for, basert på den valgte typen.

3. Fanen Farge viser Fargeprøveliste. Hvis du vil bruke en bestemt farge på QR-koden, bytter du til Farge-fanen og velger en bestemt farge.
Som standard er den genererte QR-koden svart med gjennomsiktig bakgrunn.

4. Klikk OK.

5. Hvis du har valgt en ramme før du genererer QR-koden, plasseres koden direkte i den valgte rammen som erstatter innholdet.

Hvis du ikke har valgt en ramme, lastes QR-koden inn på monteringsinnskytingen, og du kan plassere den akkurat som et vanlig EPS-
objekt:

Hvis du klikker inne i dokumentet, plasseres objektet i sin opprinnelige/standard størrelse – 30 X 30 (cm-enheter).
Hvis du klikker inne i en eksisterende ramme, plasseres koden inne i rammen med standardstørrelsen. (Det eksisterende innholdet
erstattes hvis du klikker i rammen med Alt-tasten trykket.)
Hvis du klikker og drar, tegnes det en ny ramme med fast størrelsesforhold. Når du slipper musen, plasseres koden inne i rammen.

Når QR-koden er plassert inne i et dokument, behandles den som et vanlig EPS-objekt, bortsett fra at det vises et verktøytips når du beveger
markøren over objektet, som viser innholdsdetaljene i form av den innebygde koden.

Redigere innholdet og fargen på QR-koden

1. Velg QR-kodeobjektet eller rammen: dobbeltklikk inne i rammen.

2. Velg Objekt > Rediger QR-kode på menyen. Du kan også høyreklikke og velge Rediger QR-kode på hurtigmenyen.

3. Dialogboksen Rediger QR-kode vises med den eksisterende informasjonen om innhold og farge.

4. I fanen Innhold endrer du datatype og innhold etter behov.

5. Hvis du vil velge en annen farge på QR-koden, klikker du på fanen Farge og velger en passende farge.

6. Klikk OK.

Endre QR-kodens rammeattributter

Standardbakgrunnen til en QR-koderamme er gjennomsiktig. Du kan imidlertid endre rammens Fyll- og Strek-attributter, for eksempel Farge,
Linjemal og Tykkelse ved hjelp av de vanlige kontrollene.

Transformere QR-kodeobjektet
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Du kan flytte, endre størrelse på eller rotere det plasserte QR-kodeobjektet med markeringsverktøyet. Når du drar rammens boks, endrer bare
rammen størrelse. Når du imidlertid drar:

Hvis du trykker på Skift-tasten, beholdes størrelsesforholdet for rammen.
Hvis du trykker på Ctrl- (i Windows) eller Kommando-tasten (på Mac), skaleres både rammen og innholdet med beholdt størrelsesforhold.
Hvis du trykker på tasten Skift pluss Alt (i Windows) eller Tilvalg (på Mac), skaleres rammen fra midten med ikke-beholdt størrelsesforhold.
Du kan trykke på Skift-tasten for å beholde størrelsesforholdet.
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Fotnoter
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Opprette fotnoter
Endre nummerering og layout for fotnoter
Arbeide med fotnotetekst
Tekstbryting med fotnoter
Slette fotnoter 

Opprette fotnoter

En fotnote består av to deler som er koblet sammen, nemlig fotnotereferansenummeret som vises i teksten, og fotnoteteksten som vises nederst i
spalten. Du kan opprette fotnoter eller importere dem fra Word- eller RTF-dokumenter. Fotnoter nummereres automatisk etter hvert som de legges
til i et dokument. Nummereringen startes på nytt for hver artikkel. Du kan angi nummereringsstil, utseende og layout for fotnoter. Du kan ikke
legge til fotnoter i tabeller eller fotnotetekst. Bredden på fotnoteteksten er basert på bredden på spalten som inneholder merket for
fotnotereferansen.

Du kan ikke opprette sluttnoter i InDesign. Sluttnoter i konverterte Microsoft Word-dokumenter formateres som tekst, ikke som fotnoter. For en
løsning for å opprette sluttnoter på, se Sluttnoter i InDesign, en artikkel av Bob Bringhurst.

Følg disse trinnene for å lage fotnoter:

1. Plasser innsettingspunktet der du vil at fotnotereferansenummeret skal vises.

2. Velg Tekst > Sett inn fotnote.

3. Skriv inn fotnoteteksten.

Fotnote som er lagt til i et dokument

A. Referansenummer B. Fotnotetekst 

Mens du skriver tekst, utvides fotnoteområdet, men størrelsen på tekstrammen endres ikke. Fotnoteområdet utvides oppover til det når linjen med
fotnotereferansen. Da deles fotnoten, og deler av fotnoteteksten plasseres om mulig i neste tekstrammespalte eller neste koblede ramme. Hvis
fotnoten ikke kan deles, og det legges til mer tekst enn det er plass til i fotnoteområdet, flyttes linjen som inneholder fotnotereferansen, til neste
spalte, eller det vises et ikon for skjult tekst. For å fikse dette må du endre størrelsen på rammen eller endre tekstformatering.

Når innsettingspunktet er plassert i en fotnote, kan du velge Tekst > Gå til fotnotereferanse for å gå tilbake til det stedet i teksten der du la til
fotnoten. Hvis du bruker dette valget ofte, kan du opprette en tastatursnarvei til det.

Endre nummerering og layout for fotnoter

Når du endrer nummerering og layout for fotnoter, påvirker det både eksisterende fotnoter og alle nye fotnoter.
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Nummereringsstil

Start på

Start nummerering på nytt hver

Vis prefiks/suffiks i

Plassering

Tegnstil

Avsnittstil

Skilletegn

Minste avstand før første fotnote

Avstand mellom fotnoter

1. Velg Tekst > Valg for dokumentfotnoter.

2. Angi valg for nummerering og formatering av referansenummeret og fotnoteteksten under fanen Nummerering og formatering.

3. Velg fanen Layout, og angi valg som bestemmer utseendet for fotnoteseksjonen av siden.

4. Velg OK.

Valg for nummerering og formatering av fotnoter

Følgende valg vises i kategorien Nummerering og formatering i dialogboksen Fotnotevalg:

Velg nummereringsstil for fotnotereferansenumre.

Angi nummeret som skal brukes for første fotnote i artikkelen. Den samme verdien brukes for første fotnote i alle artikler i et dokument.
Hvis du har en bok med flere dokumenter og fortløpende sidenummerering, begynn fotnotenummereringen i hvert kapittel der det forrige kapittelet
slutter.
Valget Start på er spesielt nyttig for dokumenter i en bok. Nummerering av fotnoter fortsettes ikke på tvers av dokumenter i en bok.

Hvis du vil at nummereringen skal starte på nytt innenfor dokumentet, merker du av for dette valget og velger
Side, Oppslag eller Seksjon for å angi når fotnotenummereringen skal startes på nytt. Noen nummereringsstiler, for eksempel stjerner (*), fungerer
best når de startes på nytt på hver side.

Bruk dette valget hvis du vil vise prefikser eller suffikser i fotnotereferansen, fotnoteteksten eller begge deler. Prefikser vises
før nummeret (for eksempel [1), og suffikser vises etter nummeret (for eksempel 1]). Dette valget er spesielt nyttig hvis du vil plassere fotnoter inne
i tegn, for eksempel [1]. Skriv inn ett eller flere tegn, eller angi et valg for Prefiks, Suffiks eller begge deler. Hvis du vil angi spesialtegn, velger du
ikonene ved siden av prefiks- og suffikskontrollene for å vise en meny.

Hvis du synes at fotnotereferansenummeret ligger for nær den foregående teksten, kan du kanskje rette på det ved å legge til et av
mellomromstegnene som prefiks. Du kan også bruke en tegnstil for referansenummeret.

Dette valget bestemmer hvordan fotnotereferansenummeret skal se ut. Hevet skrift brukes som standard. Hvis du foretrekker å
formatere nummeret ved hjelp av en tegnstil, (for eksempel en tegnstil som inneholder innstillinger for hevet OpenType-skrift), velger du Bruk
normal og angir tegnstilen.

Velg en tegnstil for å formatere fotnotereferansenummeret. I stedet for å bruke hevet skrift, velger du for eksempel en tegnstil med
normal plassering og forhøyet grunnlinje. Alle tegnstiler som er tilgjengelige i Tegnstil-panelet, vises på menyen.

Bruk en avsnittstil til å formatere fotnoteteksten for alle fotnoter i dokumentet. Alle avsnittstilene som er tilgjengelige i Avsnittstil-
panelet, vises på menyen. Standardverdien for avsnittstil er [Grunnleggende avsnitt]. Malen [Grunnleggende avsnitt] kan ha forskjellig utseende
avhengig av standard skriftinnstillinger for dokumentet.

Skilletegnet bestemmer hvilken type mellomrom som skal vises mellom fotnotenummeret og begynnelsen på fotnoteteksten. Hvis du vil
endre skilletegn, må du markere eller slette gjeldende skilletegn før du velger et nytt skilletegn. Du kan bruke flere tegn. Når du setter inn
blanktegn, angir du riktig metategn, for eksempel ^m for langt mellomrom.

Valg for fotnotelayout

Følgende valg vises i kategorien Layout i dialogboksen Fotnotevalg:

Dette valget brukes til å angi minimumsavstanden mellom slutten av spalten og første fotnotelinje. Du kan ikke
angi en negativ verdi. Hvis det er oppgitt en verdi for Mellomrom før i fotnoteavsnittet, ignoreres denne innstillingen.

Dette valget brukes til å angi avstanden mellom siste avsnitt av en fotnote og første avsnitt av neste fotnote i en
spalte. Du kan ikke angi en negativ verdi. Verdiene for Mellomrom før / Mellomrom etter i et fotnoteavsnitt gjelder bare hvis fotnoten inneholder

153



Forskyvning ved første grunnlinje

Sett fotnoter på slutten av artikkelen nederst i teksten

Tillat delte fotnoter

Linje over

Til toppen av siden

flere avsnitt.

Dette valget brukes til å angi avstanden mellom begynnelsen på fotnoteområdet (der fotnoteskillelinjen vises
som standard), og den første linjen med fotnotetekst.
Vil du vite mer om valgene for første grunnlinje, kan du se Endre egenskaper for tekstrammer.

Aktiver dette valget hvis du vil at fotnotene for den siste spalten, skal vises rett
nedenfor teksten i artikkelens siste ramme. Hvis dette valget er deaktivert, vises eventuelle fotnoter i siste ramme av artikkelen, nederst i spalten.

Aktiver dette valget hvis du vil at fotnoter skal brytes til neste spalte når de er for store til å få plass i fotnotefeltet for spalten.
Hvis dette valget er deaktivert, flyttes linjen som inneholder fotnotereferansenummeret, til neste spalte, eller teksten skjules.

Også når Tillatt delte fotnoter er slått på, kan du stoppe enkelte fotnoter fra å deles opp ved å sette innsettingspunktet i fotnotens tekst. Velg
Behold valg fra paragrafpanelmenyen, og velg alternativene behold rader sammen og alle rader i paragraf. Hvis fotnoten inneholder flere
avsnitt, bruker du valget Hold sammen med neste X linjer i første avsnitt i fotnoteteksten. Du kan velge Tekst > Sett inn skifttegn > Spalteskift
for å bestemme hvor fotnoten skal deles.

Fotnote som er brutt over to spalter

Angi plasseringen for og utseendet på fotnoteskillelinjen som vises over fotnoteteksten. Det vises også en skillelinje over eventuell
fotnotetekst som fortsetter i en annen ramme. Valgene du angir, gjelder enten for første fotnote i spalten eller for fotnoter som fortsetter i andre
spalter, avhengig av hvilket valg som er angitt på menyen. Disse valgene likner på valgene som vises når du angir en avsnittsstrek. Hvis du vil
fjerne fotnoteskillelinjen, deaktiverer du Linje aktivert.

Arbeide med fotnotetekst

Legg merke til følgende når du redigerer fotnoteteksten:

Hvis du velger Rediger > Marker alt når innsettingspunktet er plassert i fotnotetekst, markeres all teksten for denne fotnoten, men ikke resten
av fotnotene eller teksten.
Bruk piltastene til å navigere mellom fotnoter.
Nummerering av fotnoter fortsetter ikke på tvers av dokumenter i en bok. Hvis du ikke vil at nummereringen skal starte på nytt i hvert
dokument i boken, må du endre Start på-verdien manuelt i hvert dokument når du er ferdig med å redigere.
I Artikkelredigering kan du velge fotnoteikonet for å vise eller skjule fotnoter. Du kan vise eller skjule alle fotnoter ved å velge Vis >
Artikkelredigering > Vis alle fotnoter eller Skjul alle fotnoter.
I korrektur- eller artikkelvisning kan du klikke på fotnoteikonet for å vise eller skjule fotnoter. Du kan utvide eller skjule alle fotnoter ved å
høyreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) en fotnote og velge Vis alle fotnoter eller Skjul alle fotnoter.

Du kan velge og bruke tegn- og avsnittsformatering for fotnotetekst. Du kan også angi og endre utseendet på fotnotereferansenummeret,
men det anbefales å gjøre det ved hjelp av dialogboksen Valg for dokumentfotnoter.

Når du klipper ut eller kopierer tekst som inneholder fotnotereferansenumre, plasseres fotnoteteksten også på utklippstavlen. Hvis du kopierer
teksten til et annet dokument, får fotnotene i teksten den nummereringen og layouten som brukes i det nye dokumentet.

Hvis du ved et uhell sletter fotnotenummeret i begynnelsen av fotnoteteksten, kan du legge det til på nytt. Plasser innsettingspunktet på
starten av fotnoteteksten, høyreklikk (Windows) eller Control-klikk (Mac OS) og velg Sett inn spesialtegn > Markører > Fotnotenummer.
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Hvis du fjerner overstyringer og tegnstiler for et avsnitt som inneholder et fotnotereferansemerke, mister fotnotereferansenummeret
attributtene du tilordnet i dialogboksen Valg for dokumentfotnoter.

Tekstbryting med fotnoter

Du kan bruke tekstbryting på et forankret eller flytende objekt som er del av en fotnote.

Intern tekstbryting av objekter i fotnoter.

Du kan plassere et tekstbundet eller forankret objekt med tekstbryting i en fotnote. Teksten brytes rundt objektet og justeres sømløst rundt dette
objektet.

For intern tekstbryting brytes tekst bare under punktet der et objekt er forankret i en fotnote.

Intern tekstbryting

Ekstern tekstbryting av objekter i fotnoter.

Hvis et flytende objekt (ikke innebygd eller forankret) som tekstbryting brukes på, samhandler med fotnotens tekst, så trer tekstbrytning i kraft.
Teksten justeres dynamisk rundt det objektet.

I eksempelet under er bildet ikke er en del av fotnoten, men teksten justeres perfekt rundt det objektet.
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Ekstern tekstbryting

Fotnoter i ikke-rektangulære rammer

I ikke-rektangulære objekter som avrundede hjørnerammer, ovaler og sirkler, holder fotnotene seg innenfor objektgrensene.

Slette fotnoter 

Hvis du vil slette en fotnote, markerer du fotnotereferansenummeret som vises i teksten, og deretter trykker du Tilbake eller Delete. Hvis du bare
sletter fotnoteteksten, beholdes fotnotereferansenummeret og fotnotestrukturen.

Adobe anbefaler også
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Tekstvariabler

Til toppen av siden

Opprette og redigere tekstvariabler
Sette inn tekstvariabler
Slette, konvertere og importere tekstvariabler

Opprette og redigere tekstvariabler
En tekstvariabel er et element som du setter inn i dokumentet, og som varierer avhengig av konteksten. For eksempel viser variabelen Siste
sidetall sidetallet til den siste siden i dokumentet. Hvis du legger til eller fjerner sider, oppdateres variabelen i henhold til det.

InDesign omfatter flere forhåndsvariabler som du kan sette inn i dokumentet. Du kan redigere formatet til disse variablene, eller du kan opprette
dine egne. Noen variabler, som Løpende topptekst og Kapittelnummer, er spesielt nyttig å legge på malsider for å sikre konsekvent formatering og
nummerering. Andre variabler, som Opprettelsesdato og Filnavn, er nyttig å legge til på satslinjeområdet for utskrift.

Merk: Hvis du legger til for mye tekst i en variabel, kan det føre til skjult eller komprimert tekst. Variabeltekst brytes ikke over flere linjer.

Opprette eller redigere tekstvariabler
Valgene som er tilgjengelige for å opprette variabelen, avhenger av hvilken type variabel du angir. Hvis du for eksempel velger typen
Kapittelnummer, kan du angi tekst som skal vises både før og etter tallet, og du kan angi nummereringsstilen. Du kan opprette flere ulike variabler
basert på den samme variabeltypen. Du kan for eksempel opprette en variabel som viser "Kapittel 1" og en annen som viser "Kap. 1".

På tilsvarende måte kan du angi hvilken stil som skal brukes som basis for toppteksten, og du kan angi valg for sletting av sluttegnsetting og
endring av bokstavtype.

1. Hvis du vil opprette tekstvariabler for bruk i alle nye dokumenter som du oppretter, lukker du alle dokumenter. Hvis ikke vises tekstvariablene
som du oppretter, bare i det gjeldende dokumentet.

2. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

3. Velg Ny, eller velg en eksisterende variabel og velg Rediger.

4. Skriv inn et navn på variabelen, for eksempel "Hele kapitlet" eller "Løpende tittel".

5. Velg en variabeltype på Type-menyen, angi valgene for den typen, og velg OK.

Ulike valg er tilgjengelige avhengig av hvilken variabeltype du velger.

Tekst før / Tekst etter For alle variabeltyper (bortsett fra Tilpasset tekst) kan du angi tekst som skal legges til før eller etter variabelen. Du
kan for eksempel legge til ordet "av" før variabelen Siste sidetall og ordene "sider totalt" etter variabelen for å ta med "av 12 sider totalt". Du
kan også lime inn tekst i boksene, men spesialtegn som tabulatorer og automatiske sidetall fjernes. Hvis du vil sette inn spesialtegn, klikker
du på trekanten til høyre for tekstboksen.

Stil Du kan angi nummereringsstil for alle nummererte variabeltyper. Hvis [Gjeldende nummereringsstil] er valgt, bruker variabelen den
samme nummereringsstilen som den som er valgt i dialogboksen Nummererings- og seksjonsvalg for dokumentet.

Variabeltyper

Kapittelnummer
En variabel opprettet med typen Kapittelnummer setter inn kapittelnummeret. Du kan sette inn tekst før eller etter kapittelnummeret, og du kan
angi en nummereringsstil.

Hvis dokumentets kapittelnummer er satt til å fortsette fra det forrige dokumentet i boken, må du kanskje oppdatere nummereringen i boken for at
det riktige kapittelnummeret skal vises.

Opprettelsesdato, Endret dato og Utskriftsdato
Opprettelsesdato setter inn datoen eller klokkeslettet for da dokumentet først ble arkivert, Endret dato setter inn datoen eller klokkeslettet da
dokumentet sist ble arkivert på disken, Utskriftsdato setter inn datoen eller klokkeslettet da dokumentet startet en utskriftsjobb, ble eksportert til
PDF eller ble pakket. Du kan sette inn tekst før og etter datoen, og du kan endre datoformatet for alle datovariabler.

Datoformat Du kan angi datoformater direkte i feltet Datoformat, eller du kan velge formatinnstillinger ved å klikke på trekanten til høyre for feltet.
Datoformatet "MM/dd/yy" vises som 12/22/07. Hvis du endrer formatet til "MMM. d, yyyy", vises datoen som Des. 22, 2007.
Datovariabler bruker språket som er brukt på teksten. Opprettelsesdatoen kan for eksempel vises med spansk tekst som "01 diciembre 2007" og
på tysk som "01 Dezember 2007".
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Forkortelse Beskrivelse Eksempel

M Månedsnummer, uten innledende null 8

MM Månedsnummer, med innledende null 08

MMM Forkortet navn på måned Aug

MMMM Fullstendig navn på måned August

d Dagsnummer, uten innledende null 5

dd Dagsnummer, med innledende null 05

E Navn på ukedag, forkortet Fre

EEEE Fullstendig navn på dag Fredag

yy eller YY Årstall, de to siste sifrene 07

y (Y) eller yyyy (YYYY) Fullstendig årstall 2007

G eller GGGG Æra, i kortversjon eller fullversjon AD eller Anno Domini

h Time, uten innledende null 4

hh Time, med innledende null 04

H Time, uten innledende null, 24-timers
format

16

HH Time, med innledende null, 24-timers
format

16

m Minutt, uten innledende null 7

mm Minutt, med innledende null 07

s Sekund, uten innledende null 7

ss Sekund, med innledende null 07

a AM eller PM, to tegn PM

z eller zzzz Tidssone, kortversjon eller fullversjon PST eller Pacific Standard Time

Filnavn
Denne variabelen setter inn navnet på den gjeldende filen i dokumentet. Den legges som regel til i dokumentets satslinjeområde for utskrift, eller
den brukes i topp- eller bunntekster. I tillegg til Tekst før og Tekst etter kan du velge mellom alternativene nedenfor.

Inkluder fullstendig filbane Velg om du vil inkludere den fullstendige filbanen i filnavnet. Vanlige baneregler for Windows og Mac OS brukes.
Inkluder filtype Velg om du vil inkludere filtypen.
Variabelen Filnavn oppdateres hver gang du arkiverer filen med et nytt navn eller på en ny plassering. Banen eller filtypen vises ikke i dokumentet
før det arkiveres.

Bildenavn
Bildenavn-variabelen er nyttig når du vil generere automatiske bildetekster fra metadata. Variabelen Bildenavn inkluderer variabeltypen Metadata-
bildetekst. Hvis en tekstramme som inneholder denne variabelen, er ved siden av eller gruppert sammen med et bilde, viser variabelen
metadataene for det bildet. Du kan redigere Bildenavn-variabelen for å angi hvilket metadatafelt som skal brukes.

Se Definere variabler for bildetekst.

Siste sidetall
Typen Siste sidetall er nyttig for å legge til totalt antall sider i et dokument i topp- eller bunntekster, ved å bruke det vanlige formatet "Side 3 av
12". I dette tilfellet er tallet 12 generert av Siste sidetall, og det oppdateres hver gang sidene legges til eller fjernes. Du kan sette inn tekst før eller
etter det siste sidetallet, og du kan angi en nummereringsstil. Angi om det siste sidetallet i seksjonen eller dokumentet skal brukes, på Område-
menyen.

Vær oppmerksom på at variabelen Siste sidetall ikke teller sidene i dokumentet.
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Løpende topptekst (avsnitts- eller tegnmal)
Løpende topptekst-variablene setter inn den første eller siste forekomsten (på siden) av teksten der den angitte malen brukes. Hvis ingen tekst på
en side er formatert med den angitte malen, brukes teksten fra en tidligere side.

Se Opprette variabler for løpende topp- og bunntekster.

Egendefinert tekst
Denne variabelen brukes vanligvis til å sette inn plassholdertekst eller en tekststreng som kanskje må endres raskt. Hvis du for eksempel arbeider
på et prosjekt som bruker et kodenavn på et firma, kan du opprette en egendefinert tekstvariabel for kodenavnet. Når du kan bruke det faktiske
firmanavnet, kan du bare endre variabelen for å oppdatere alle forekomstene.

Hvis du vil sette inn spesialtegn i en tekstvariabel, klikker du på trekanten til høyre for tekstboksen.

Sette inn tekstvariabler
1. Plasser innsettingspunktet der du vil at variabelen skal vises.

2. Velg Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel, og velg deretter variabelen du vil sette inn.

Variabelen vises på siden som om du har skrevet teksten inn på siden. For eksempel kan variabelen Opprettelsesdato vises som 22. desember
2007. Hvis du velger Tekst > Vis skjulte tegn, bruker variabelforekomsten som er omgitt av en boks, den gjeldende lagfargen.

Merk: Tekstvariabler brytes ikke over flere linjer.

Slette, konvertere og importere tekstvariabler
Bruk dialogboksen Tekstvariabler til å slette, konvertere og importere tekstvariabler.

Slette tekstvariabler
Hvis du vil slette en forekomst av en tekstvariabel som er satt inn i et dokument, markerer du bare variabelen og trykker på tilbaketasten eller
slettetasten. Du kan også slette selve variabelen. Når du gjør det, kan du angi hvordan variabler som er satt inn i dokumentet, skal erstattes.

1. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

2. Marker variabelen, og velg Slett.

3. Angi hvordan variabelen skal erstattes, ved å angi en annen variabel, konvertere variabelforekomstene til tekst eller slette
variabelforekomstene helt.

Konvertere tekstvariabler til tekst

Hvis du vil konvertere en enkelt forekomst, markerer du tekstvariabelen i dokumentvinduet og velger Tekst > Tekstvariabler > Konverter
variabel til tekst.

Hvis du vil konvertere alle forekomstene av tekstvariabelen i dokumentet, velger du Tekst > Tekstvariabler > Definer. Marker variabelen og
velg Konverter til tekst.

Importere tekstvariabler fra et annet dokument

1. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

2. Velg Last inn, og dobbeltklikk på dokumentet med variablene som du vil importere.

3. I dialogboksen Last inn tekstvariabler kontrollerer du at du har merket av for variablene du vil importere. Hvis en eksisterende variabel har
samme navn som en av de importerte variablene, velger du ett av følgende under Konflikt med eksisterende tekstvariabel, før du velger OK:

Bruk innkommende definisjon  Overskriver den eksisterende variabelen med den innlastede variabelen, og bruker de nye attributtene på
all tekst i det gjeldende dokumentet som bruker den gamle variabelen. Definisjonen til de innkommende og eksisterende variablene vises
nederst i dialogboksen Last inn tekstvariabler, slik at du kan sammenligne variablene.

Endre navn automatisk Endrer navn på den innlastede variabelen.

4. Klikk OK og deretter Ferdig.

Du kan også kopiere variabler til andre dokumenter når du synkroniserer en bokfil.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Opprette et stikkordregister

Til toppen av siden

Om indeksering
Oversikt over Stikkordregister-panelet
Opprette en liste over emner for et stikkordregister
Legge til stikkordregisteroppføringer
Sideområdevalg for stikkordregistre
Legge til Se- eller Se også-kryssreferanser i et stikkordregister
Generere et stikkordregister
Endre sorteringsrekkefølgen for stikkordregistre
Administrere et stikkordregister

Om indeksering
Du kan opprette et enkelt stikkordregister med nøkkelord eller en omfattende, detaljert veiledning for informasjonen i boken. Du kan ikke opprette
mer enn ett stikkordregister for et dokument eller en bok. Hvis du vil opprette et stikkordregister, må du først plassere stikkordmerker i teksten. Du
knytter hvert stikkordmerke til ordet, kalt emnet, som du vil skal vises i stikkordregisteret.

Når du genererer stikkordregisteret, vises hvert emne med referanse til siden det ble funnet på. Emnene er sortert alfabetisk, vanligvis under
seksjonsoverskrifter (A, B, C og så videre). En oppføring i et stikkordregister består av et emne (ordet leserne slår opp på) sammen med enten en
sidereferanse (sidetall eller -område) eller en kryssreferanse. En kryssreferanse, med enten "Se" eller "Se også" foran, henviser leseren til andre
oppføringer i stikkordregisteret i stedet for til et sidetall.

Delene i et stikkordregister
A. Tittel B. Seksjonsoverskrift C. Stikkordregisteroppføring D. Underoppføring E. Emne F. Sidereferanse G. Kryssreferanse

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter et stikkordregister, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0220_no.

Tips for oppretting av stikkordregister
Å lage et godt planlagt og fullstendig stikkordregister kan gjøre informasjonen i dokumentet tilgjengelig for leserne på et øyeblikk. Her er noen få
retningslinjer:

Tenk på hvordan du vil at stikkordregisteret skal se ut. Hvor mange emnenivåer skal det ha? Skal det henvise leseren til andre beslektede
emner? Er det nok med et enkelt stikkordregister, eller vil du ha et mer komplekst register med kryssreferanser til beslektede emner og en
grundig utarbeidet liste over tilsvarende begreper?

Forutse de forskjellige måtene leserne kan lete etter informasjon på. Én leser kan for eksempel søke etter informasjon om dyr ved å se under
buskap. En annen kan se under dyreliv eller fauna.

Legg til stikkordregisteroppføringer når innholdet i dokumentet er ganske stabilt. Hvis du sletter store deler av teksten senere, mister du
kanskje noe av arbeidet i stikkordregisteret.

I et godt planlagt stikkordregister vises emner konsekvent. Eksempler på vanlige problemer med stikkordregistre er blanding av store/små
forbokstaver (katter og Katter) og entall/flertall (katt og katter). Bruk en emneliste for å sørge for konsekvens.

Gå gjennom stikkordregisteret flere ganger før du genererer det endelige stikkordregisteret. Se etter dupliserte oppføringer, svakheter i
emneområder, feilstavinger og inkonsekvens mellom store/små forbokstaver. I InDesign behandles for eksempel Gepard, gepard og geparder
som separate oppføringer.

Arbeidsflyt for oppretting av et stikkordregister
Følg denne grunnleggende fremgangsmåten når du skal opprette et stikkordregister:

1. Opprett en emneliste (valgfritt) Du kan bruke en emneliste til å oppnå konsekvens mellom oppføringene i stikkordregisteret. (Se Opprette en
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liste over emner for et stikkordregister.)
2. Legg til stikkordmerker. Legg til stikkordmerker på sidene i dokumentet som stikkordregisteroppføringene skal referere til. (Se Legge til
stikkordregisteroppføringer.)
3. Generer stikkordregisteret. Når du genererer stikkordregisteret, opprettes et sett med oppføringer og sidetall for merker. (Se Generere et
stikkordregister.)
4. La artikkelen flyte med stikkordregisteret. Bruk markøren for lastet tekst til å la stikkordregisteret flyte til en tekstramme. Som regel skal et
stikkordregister begynne på en ny side. Etter at du har flytt stikkordregisteret, kan du formatere sidene og stikkordregisteret.
Gjenta disse trinnene etter hvert som du finjusterer stikkordregisteret før publisering.

Oversikt over Stikkordregister-panelet
Du kan opprette, redigere og forhåndsvise stikkordregisteret ved å bruke Stikkordregister-panelet (Vindu > Tekst og tabeller > Stikkordregister).
Panelet har to modi: referanse- og emnemodus. I referansemodus vises komplette stikkordregisteroppføringer for gjeldende dokument eller bok, i
forhåndsvisningsområdet. I emnemodus vises bare emner i forhåndsvisningsområdet, ikke sidetall eller kryssreferanser. Emnemodusen brukes
primært til å opprette stikkordregisterstrukturen, mens referansemodusen brukes når det tilføyes stikkordregisteroppføringer.

I referansemodus sorteres oppføringene alfabetisk og oppdelt i seksjoner etter forbokstav. Ved hjelp av trekantene ved siden av oppføringene kan
du vise eller skjule underoppføringer, sidetall og kryssreferanser.

Følgende koder vises i stedet for sidereferanser for å vise oppføringer som ikke kunne tas med i det genererte stikkordregisteret. Du må kanskje
velge Oppdater forhåndsvisning i Stikkordregister-panelet for å vise kodene.

MB Angir stikkordregisteroppføringer på montasjebordet. Oppføringene vil ikke vises i det genererte stikkordregisteret.
SL Angir stikkordregisteroppføringer i et skjult lag. Når du genererer stikkordregisteret, kan du velge om du vil ta med stikkordregisteroppføringer
på et skjult lag.
SkT Angir stikkordregisteroppføringer i en skjult betingelse. Stikkordregisteroppføringer i skjulte betingelser tas ikke med i stikkordregisteret.
SN Angir stikkordregisteroppføringer i skjult tekst. Når du tar med disse oppføringene i det genererte stikkordregisteret, vil de vises uten sidetall.
Mal Angir stikkordregisteroppføringer på en malside. Oppføringene vil ikke vises i det genererte stikkordregisteret.
Klikk på en trekant hvis du vil vise eller skjule én enkelt oppføring. Alt+klikk (Windows) eller Tilvalg+klikk (Mac OS) en trekant for å vise eller skjule
alle underoppføringer under en oppføring. Ctrl+klikk (Windows) eller Kommando+klikk (Mac OS) en trekant for å vise eller skjule alle oppføringene.

Velg Oppdater forhåndsvisning på menyen i Stikkordregister-panelet for å oppdatere forhåndsvisningsområdet. Dette valget er spesielt nyttig
hvis du har redigert dokumentet svært mye eller flyttet stikkordmerker i dokumentvinduet.

Opprette en liste over emner for et stikkordregister
Du kan opprette eller importere en emneliste som utgangspunkt for stikkordregisteroppføringer. Senere, når du legger til oppføringer i
stikkordregisteret, kan du velge emner fra emnelisten (i stedet for å skrive dem inn hver gang) for å kontrollere at det er satt inn oppføringer
konsekvent gjennom hele dokumentet eller boken.

Du kan opprette og redigere emnelister med Stikkordregister-panelet i emnemodus. Emnemodus viser bare emner. Bruk referansemodus for å
forhåndsvise oppføringene med tilknyttede sidetall og kryssreferanser.

Stikkordregister-panelet i referansemodus (til venstre) og emnemodus (til høyre)

Emnene i emnelisten vises også i dialogboksen Ny sidereferanse. Du oppretter slike oppføringer ved å velge et emne og knytte det til en side eller
en kryssreferanse. Ubrukte emner (de uten side- eller kryssreferanser) utelates når du genererer stikkordregisteret.

Du kan velge om du vil opprette en emneliste før du setter inn stikkordregisteroppføringer. Hver gang du oppretter en oppføring, legges emnet
automatisk til emnelisten for senere bruk.
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Som standard vises ikke emner du legger til i emnelisten, i referanselisten, som bare viser emnene som er tilknyttet en side. Men hvis du vil
vise emner i referanselisten, kan du velge Vis ubrukte emner på menyen i Stikkordregister-panelet i referansemodus.

Legge til emner i emnelisten
1. Velg Vindu > Tekst og tabeller > Stikkordregister for å vise Stikkordregister-panelet.
2. Velg Emne.
3. Velg Nytt emne på menyen i Stikkordregister-panelet, eller velg ikonet for oppretting av ny stikkordregisteroppføring nederst i panelet.
4. Gjør ett av følgende:

Under Emnenivåer skriver du inn emnenavnet (for eksempel dyr) i den første boksen. Hvis du vil opprette et underemne, skriver du inn
et navn (katter) i den andre boksen. I dette eksemplet blir "katter" rykket inn under "dyr". Hvis du vil opprette et underemne under
underemnet, skriver du inn et navn (skogskatter) i den tredje boksen, og så videre.

Velg et eksisterende emne. Angi underemner i den andre, tredje og fjerde boksen.

5. Velg Legg til for å legge til emnet, som nå vises i dialogboksen Nytt emne i tillegg til i Stikkordregister-panelet.
6. Velg Ferdig når du er ferdig med å legge til emner.

Hvis du vil slette et emne du akkurat har lagt til, velger du Ferdig, markerer emnet i Stikkordregister-panelet og velger Slett markert oppføring.

Importere emner fra et annet InDesign-dokument
1. Velg Importer emner på menyen i Stikkordregister-panelet.
2. Marker dokumentet som inneholder stikkordregisteremnene du vil importere, og velg Åpne.

Redigere et stikkordregisteremne
Du bruker Stikkordregister-panelet til å redigere oppføringer før eller etter at du genererer et stikkordregister. Endringer du gjør i oppføringer i
Stikkordregister-panelet, vises i det neste stikkordregisteret du genererer, men endringer som du gjør i det genererte stikkordregisteret, går tapt
når du genererer stikkordregisteret på nytt.

1. Åpne et dokument som inneholder stikkordregisteremner.
2. Velg Emne i Stikkordregister-panelet.
3. Dobbeltklikk på emnet du vil redigere, i forhåndsvisningsområdet.
4. Rediger emnet etter ønske, og velg OK.

Legge til stikkordregisteroppføringer
Du kan opprette stikkordregisteroppføringer ved hjelp av Stikkordregister-panelet i referansemodus. En stikkordregisteroppføring består av to deler:
et emne og en referanse. Emner kan defineres på forhånd ved hjelp av en emneliste. Referanser kan være sidetall eller kryssreferanser til andre
emner.

Stikkordregister-panelet i referansemodus
A. Oppføring B. Underoppføring C. Sidereferanse D. Kryssreferanse

Det settes inn et stikkordmerke før det markerte ordet i teksten eller der innsettingspunktet vises. Du kan vise stikkordmerker ved å velge Tekst >
Vis skjulte tegn.

Legge til en stikkordregisteroppføring
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1. Velg tekstverktøyet , og plasser innsettingspunktet der du vil at stikkordmerket skal vises, eller marker tekst i dokumentet som du vil bruke
som basis for en stikkordregisterreferanse.

Når markert tekst inneholder innebygd grafikk eller spesialtegn, fjernes enkelte tegn (for eksempel stikkordmerker og innebygd grafikk) fra
boksene under Emnenivåer. Andre tegn, for eksempel lange mellomrom og symboler for opphavsrett, konverteres til metategn (for eksempel
^_ eller ^2).

2. Velg Vindu > Tekst og tabeller > Stikkordregister for å vise Stikkordregister-panelet.
3. Velg Referanse.

Hvis oppføringer som legges til i emnelisten, ikke vises i referansen, velger du Vis ubrukte emner på menyen i Stikkordregister-panelet.
Du kan deretter bruke disse emnene når du legger til oppføringer.

4. Hvis du vil vise stikkordregisteroppføringene fra et åpent dokument i en bokfil, velger du Bok.
5. Velg Ny sidereferanse på menyen i Stikkordregister-panelet. (Hvis denne kommandoen ikke vises, kontrollerer du at du har valgt Referanse,

og at det er et innsettingspunkt eller markert tekst i dokumentet.)
6. Hvis du vil legge til tekst i boksen Emnenivåer, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil lage en enkel stikkordregisteroppføring (for eksempel katter), skriver du inn oppføringen i den første boksen under
Emnenivåer. (Hvis du markerte tekst, vises denne teksten i Emnenivåer-boksen.)

Hvis du vil opprette oppføringer og underoppføringer, skriver du inn det overordnede navnet (dyr i dette eksemplet) i den første boksen
under Emnenivåer. Deretter skriver du inn underoppføringene (katter og skogskatter) i de øvrige boksene. Hvis det er nødvendig, klikker
du på pilene for å bytte plass med elementet over eller under det markerte elementet.

Stikkordregisteroppføring i boksen Emnenivåer (til venstre) og resultatet i stikkordregisteret (til høyre)

Dobbeltklikk på et hvilket som helst emne i listen nederst i dialogboksen.

7. Hvis du vil endre sorteringen av emnet i det endelige registeret, bruker du Sorter etter-boksene. Hvis du for eksempel vil sortere de la Vega
under V (i stedet for D), skriver du inn Vega i boksen under Sorter etter og de la Vega i boksen under Emnenivåer.

Du kan også velge å sortere etter tall, symboler og språk, og du kan redigere sorteringsinformasjonen for kinesiske tegn. (Se Endre
sorteringsrekkefølgen for stikkordregistre.)

8. Angi oppføringstype for stikkordregister:

Hvis du vil opprette stikkordregisteroppføringer som har et sidetall eller et sideområde (for eksempel katter 82–87), angir du et valg som
beskriver oppføringsintervallet i Type-listen. (Se Sideområdevalg for stikkordregistre.)

Hvis du vil lage en oppføring uten et sidetall, velger du Skjul sideområde under Type. Selv om ingen sidetall vises i det genererte
stikkordregisteret, vises det i parentes i Stikkordregister-panelet.

Hvis du vil opprette en stikkordregisteroppføring som refererer til en annen oppføring, markerer du én av kryssreferansene (for eksempel
Se eller Se også) i Type-listen og oppgir oppføringsnavnet i Henvisning-tekstboksen, eller du drar den eksisterende oppføringen fra den
nederste listen i Henvisning-boksen. Du kan også tilpasse begrepene Se og Se også, som vises i kryssreferanseoppføringene, ved å
velge Egendefinert kryssreferanse fra Type-listen. (Se Legge til Se- eller Se også-kryssreferanser i et stikkordregister.)

9. Hvis du vil vektlegge en bestemt oppføring i stikkordregisteret, velger du Overstyr mal for tall og angir en tegnmal.
10. Hvis du vil legge til en oppføring i stikkordregisteret, gjør du ett av følgende:

Velg Legg til for å legge til gjeldende oppføring, og la dialogboksen stå åpen for å legge til flere oppføringer.

Velg Legg til alle for å finne alle forekomster av tekst som er markert i dokumentvinduet og opprette et stikkordmerke for hver enkelt
forekomst. Legg til alle er bare tilgjengelig hvis tekst i dokumentet er markert.

Velg OK for å legge til stikkordoppføringen og lukke dialogboksen.

Merk: Selv om du velger Avbryt etter at du har valgt Legg til, fjernes ikke oppføringene du akkurat la til. Bruk kommandoen Angre til å
fjerne disse oppføringene.

11. Velg OK eller Ferdig hvis du vil lukke dialogboksen.

Indeksere et ord, et uttrykk eller en liste raskt
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Du kan bruke en indekseringssnarvei hvis du raskt vil indeksere enkeltord, et uttrykk eller en liste over ord eller uttrykk. I Adobe InDesign finnes
det to slike snarveier: en for standard stikkordregisteroppføringer og en for egennavn. Snarveien for egennavn oppretter
stikkordregisteroppføringer ved å reversere rekkefølgen på navn slik at navn sorteres alfabetisk etter etternavn. Dermed kan du vise et navn med
fornavnet først, men i stikkordregisteret er navnet sortert etter etternavn. Et navn som Tor Helge Nilsen vil da vises i stikkordregisteret som Nilsen,
Tor Helge.

Hvis du vil lage en stikkordregisterliste, kan du skille elementer som du vil ha med ved hjelp av følgende taster: Enter (Windows) eller Retur (Mac
OS), Skift + Enter (Windows) eller Skift + Retur (Mac OS), tabulator, høyre innrykkstabulator (Skift + Tab), semikolon eller komma. Når du bruker
indekseringssnarveien, settes det inn et merke foran hver oppføring, og alle elementene blir lagt i stikkordregisteret.

1. Marker ordet eller ordene du vil indeksere i dokumentvinduet.
2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil markere standardord eller -uttrykk, trykker du på Skift+Alt+Ctrl+[ (Windows) eller Skift+Tilvalg+Kommando+[ (Mac OS).

Hvis du vil markere egennavn som skal indekseres etter etternavn, trykker du på Skift+Alt+Ctrl+] (Windows) eller
Skift+Tilvalg+Kommando+] (Mac OS).

Det settes inn et stikkordmerke med standardinnstillinger foran den markerte teksten eller foran hvert markerte element.

Hvis du vil indeksere sammensatte etternavn eller navn med en tittel, inkluderer du ett eller flere harde mellomrom mellom ordene.
Hvis du for eksempel vil indeksere "Tor Helge Bruvik Jr." etter "Bruvik" i stedet for "Jr.", setter du inn et hardt mellomrom mellom
"Bruvik" og "Jr." (Hvis du vil sette inn hardt mellomrom, velger du Tekst > Sett inn mellomrom > Hardt mellomrom.)

Opprette en ny oppføring på grunnlag av en eksisterende
Ofte vil et emne du indekserer, finnes på flere steder i et dokument eller en bok. Når dette skjer, kan du opprette flere oppføringer på grunnlag av
andre oppføringer som allerede finnes i stikkordregisteret for å sikre konsekvens.

1. Klikk for å angi et innsettingspunkt i dokumentvinduet, eller marker tekst der stikkordmerket skal vises.
2. Velg Referanse i Stikkordregister-panelet, og rull forhåndsvisningsområdet til oppføringen du vil kopiere.
3. Gjør ett av følgende:

Dra en oppføring til knappen for ny oppføring  hvis du vil sette inn et stikkordmerke ved innsettingspunktet eller foran den markerte
teksten.

Marker en oppføring i forhåndsvisningsområdet i panelet, hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikk på knappen for ny
oppføring. Dialogboksen Ny sidereferanse vises. Dialogboksen inneholder informasjon om den markerte oppføringen. Utfør eventuelle
endringer, og velg Legg til eller OK.

Du kan også opprette en emneliste og deretter velge emner fra listen etter hvert som du oppretter stikkordregisteroppføringer.

Indeksere hver forekomst av et ord automatisk
Å bruke Legg til alle er en effektiv måte å indeksere alle forekomster av et bestemt begrep i et dokument eller en bok på. Når du velger Legg til
alle, opprettes det stikkordmerker ved hver forekomst av ordene som er markert i dokumentet, ikke teksten som er angitt i dialogboksen. (Du kan
senere slette oppføringer som peker til mindre viktig informasjon.)

Når det søkes etter forekomster av den markerte teksten, vurderes bare hele ord, og søket skiller mellom store og små bokstaver. Hvis du for
eksempel markerer gepard, indekseres ikke geparder og Gepard.

1. Marker teksten du vil søke etter, i dokumentvinduet.
2. Velg Referanse i Stikkordregister-panelet.
3. Hvis du vil opprette stikkordregisteroppføringer for alle åpne dokumenter i en bok, velger du Bok.
4. Velg Ny sidereferanse på menyen i Stikkordregister-panelet.
5. Velg Legg til alle. Stikkordmerker legges til for all tekst som samsvarer med den markerte teksten, uavhengig av om teksten har blitt

indeksert, så du kan ende opp med flere oppføringer for samme ord eller uttrykk.

Redigere en stikkordregisteroppføring
Hvis du vil endre et emne (for eksempel gi det nytt navn eller bruke en annen sorteringsrekkefølge) og autooppdatere alle oppføringer under dette
emnet, bruker du Stikkordregister-panelet i emnemodus. Hvis du vil endre én oppføring om gangen, bruker du referansemodus. I referansemodus
kan du også legge til kryssreferanser eller finne stikkordmerket som er knyttet til en sidereferanse.

1. Åpne dokumentet med stikkordregisteroppføringene.
2. Gjør ett av følgende i Stikkordregister-panelet:

Velg Emne for å redigere et emne og automatisk oppdatere alle oppføringer under dette emnet.

Velg Referanse hvis du vil redigere én enkelt oppføring.

3. Velg en oppføring eller sidereferanse i forhåndsvisningsområdet. Hvis du vil velge en sidereferanse, markerer du sideikonet under
oppføringen.

4. Dobbeltklikk på oppføringen eller sidereferansen du vil redigere.
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5. Rediger oppføringen, og velg OK.

Sideområdevalg for stikkordregistre
Du kan opprette stikkordregisteroppføringer som viser til et sideområde (for eksempel katter 82–87), i stedet for ett enkelt sidetall. I Type-listen i
dialogboksen Ny sidereferanse finner du følgende valg for sideområder:

Gjeldende side Sideområdet går ikke utover gjeldende side.
Til neste malendring Sideområdet går fra stikkordmerket til avsnittsmalen endres.
Til neste gang malen brukes Sideområdet går fra stikkordmerket til siden der neste forekomst av avsnittsmalen som er angitt i listen over
avsnittsmaler, finnes.
Til slutten av artikkelen Sideområdet går fra stikkordmerket til slutten av den gjeldende koblingen av tekstrammer som inneholder tekst.
Til slutten av dokumentet Sideområdet går fra stikkordmerket til slutten av dokumentet.
Til slutten av seksjonen Sideområdet går fra stikkordmerket til slutten av den gjeldende seksjonen, slik den er definert i Sider-panelet. (Se Valg
for dokumentnummerering.)
For neste antall avsnitt Sideområdet går fra stikkordmerket til slutten av antallet avsnitt som er angitt i den tilsvarende boksen, eller til slutten av
så mange avsnitt som det finnes.
For neste antall sider Sideområdet går fra stikkordmerket til slutten av antallet sider som er angitt i den tilsvarende boksen, eller til slutten av så
mange sider som det finnes.
Skjul sideområde Deaktiverer sideområdet.

Legge til Se- eller Se også-kryssreferanser i et stikkordregister
Kryssreferanser er stikkordregisteroppføringer som peker mot andre oppføringer i stedet for sidetall. Du oppretter kryssreferanser på
Stikkordregister-panelet. Kryssreferanser kan tjene flere formål i et stikkordregister:

Kryssreferanser som knytter vanlige ord til de tilsvarende begrepene som er brukt i dokumentet eller boken, for eksempel: Fauna. Se Dyr.
Oppføringer med slike kryssreferanser inneholder ikke sidereferanser, de peker bare mot et tilsvarende begrep som er mer fullstendig
indeksert.

Kryssreferanser som peker til andre oppføringer som er beslektet med, men ikke likeverdige med, et emne, for eksempel: Katter. Se også
Villkatter. I dette eksemplet vil oppføringen med kryssreferansen også inneholde sidetall og/eller underoppføringer som er direkte knyttet til
oppføringsemnet.

To typer kryssreferanser
A. Kryssreferanse til beslektet informasjon (Se også) B. Kryssreferanse til tilsvarende uttrykk (Se)

Når du oppretter en kryssreferanse i InDesign, kan du også velge et kryssreferanseprefiks. "Se" og "Se også" er statisk tekst. Når du velger "Se
[også]", tilordner InDesign automatisk det riktige prefikset til kryssreferansen hver gang stikkordregisteret genereres:

Oppføringer med sidetall, underoppføringer eller begge får teksten "Se også".

Oppføringer uten sidetall eller underoppføringer får "Se".

Ved å bruke "Se [også]" trenger du ikke å oppdatere kryssreferansene manuelt etter hvert som innholdet i oppføringene endres.

1. Velg Vindu > Tekst og tabeller > Stikkordregister.
2. Velg Referanse.
3. (Valgfritt) Velg Bok for å vise stikkordregisteroppføringene fra åpne dokumenter i en bokfil.
4. Velg Ny sidereferanse på menyen i Stikkordregister-panelet.
5. Skriv inn ett eller flere emner i Emnenivåer-boksene.
6. Velg et kryssreferanseprefiks (for eksempel Se også) fra Tekst-listen.
7. Skriv inn et emne i boksen Henvisning, eller dra et eksisterende emne fra emnelisten nederst.
8. Velg Legg til for å legge til kryssreferansen i stikkordregisteret.

Kryssreferanser vises i Stikkordregister-panelet og det genererte stikkordregisteret, men er ikke knyttet til stikkordmerker i selve dokumentet.

Kryssreferanser med "Se [også]" vises som "Se [også]" i Stikkordregister-panelet. Riktig prefiks vil imidlertid vises i det ferdiggenererte
stikkordregisteret.
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Når du er ferdig med å legge til stikkordregisteroppføringer og har forhåndsvist dem i Stikkordregister-panelet, kan du generere et stikkordregister
som du kan montere i dokumentet for publisering.

Et stikkordregister kan vises som et eget dokument eller i et eksisterende dokument. Når du genererer et stikkordregister, kompileres
oppføringene, og sidetallene oppdateres gjennom hele dokumentet eller boken. Hvis du legger til eller sletter stikkordregisteroppføringer eller
oppdaterer nummereringen i dokumentet, må du imidlertid generere stikkordregisteret på nytt for å oppdatere det.

Hvis stikkordmerker vises i skjult tekst når du genererer stikkordregisteret, blir du spurt om du vil inkludere dem i stikkordregisteret. Hvis du velger
Ja, vises oppføringen i stikkordregisteret uten sidetall. Hvis det vises et stikkordmerke i skjult betinget tekst, utelates oppføringen fra
stikkordregisteret.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter et stikkordregister, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0220_no.

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du oppretter et stikkordregister for ett enkelt dokument, kan du legge til en ny side på slutten av dokumentet.

Hvis du oppretter et stikkordregister for flere dokumenter i en bok, oppretter eller åpner du dokumentet som skal brukes for
stikkordregisteret, og deretter kontrollerer du at det inkluderes i boken.

2. Velg Generer stikkordregister på menyen i Stikkordregister-panelet. Angi innstillinger for følgende valg:

I Tittel-feltet skriver du inn teksten som skal vises øverst i stikkordregisteret. Hvis du vil definere hvordan tittelen formateres, velger du en
stil fra Tittelstil-listen.

Velg Erstatt eksisterende stikkordregister hvis du skal oppdatere et eksisterende stikkordregister. Dette valget er nedtonet hvis du ikke
har generert et stikkordregister. Hvis du deaktiverer disse valgene, kan du opprette flere stikkordregistre.

Velg Inkluder bokdokumenter hvis du vil opprette ett enkelt stikkordregister for alle dokumentene i den gjeldende boklisten og
nummerere sidene i boken på nytt. Deaktiver dette valget hvis du vil generere et stikkordregister bare for det gjeldende dokumentet.

Velg Inkluder oppføringer i skjulte lag hvis du vil inkludere stikkordmerker på skjulte lag i stikkordregisteret.

Hvis du vil vise flere valg, velger du Flere valg.

3. Velg OK. Hvis Erstatt eksisterende stikkordregister er deaktivert, vises et lastet tekstikon. Monter stikkordregisteret på samme måte som
annen tekst.

Hvis du redigerer oppføringer i selve stikkordregisteret, overstyres disse endringene når du genererer det på nytt. For å oppnå best resultat bør
du redigere stikkordregisteret i Stikkordregister-panelet og generere stikkordregisteret på nytt.

Formateringsvalg for stikkordregister
Når du velger Flere valg i dialogboksen Generer stikkordregister, vises formateringsvalg du kan bruke til å angi malen for og utseendet på det
genererte stikkordregisteret. InDesign inneholder innebygde avsnitts- og tegnmaler du kan velge når du skal formatere det genererte
stikkordregisteret, eller du kan opprette og velge dine egne maler. Når du har generert stikkordregisteret, kan du redigere disse malene i
Avsnittsmaler- og Tegnmaler-panelet.

Stikkordregister med underordnede oppføringer
A. Tittel B. Seksjonsoverskrift C. Oppføring, nivå 1 D. Underoppføring, nivå 2 E. Emne F. Kryssreferanse

Hvis du vil erstatte et oppføringsskille med et annet (for eksempel verdier for Følgende emne eller Mellom oppføringer), angir du eksisterende
oppføringsskille og skriver inn eller velger tegnet som skal erstatte gjeldende tegn.

Nestet eller Uten nivåer Velg Nestet hvis stikkordregisteret skal formateres med standardmalen. Underoppføringer kjedes som egne avsnitt som
er rykket inn, under en oppføring. Velg Uten nivåer hvis du vil at alle nivåer i en oppføring skal vises i ett enkelt avsnitt. Angi hvilke tegn som skal
skille oppføringene i Mellom oppføringer.
Inkluder seksjonsoverskrifter fra stikkordregisteret Bruk dette valget hvis du vil generere seksjonsoverskrifter som består av tegn i alfabetet (A,
B, C osv.), og som gjenspeiler seksjonen som følger.
Inkluder tomme seksjoner fra stikkordregisteret Bruk dette valget hvis du vil generere seksjonsoverskrifter for alle bokstavene i alfabetet selv
om stikkordregisteret mangler oppføringer på første nivå som begynner på en bestemt bokstav.
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Nivåstil Velg en avsnittsmal som skal brukes for hvert nivå av stikkordregisteroppføringer, for hvert stikkordregisternivå. Du kan redigere disse
malene i Avsnittsmal-panelet etter at du har generert stikkordregisteret.
Seksjonsoverskrift Velg avsnittsmalen som definerer utseendet på seksjonsoverskriftene (A, B, C og så videre) i det genererte
stikkordregisteret.
Sidetall Velg avsnittsmalen som definerer utseendet på sidetallene i det genererte stikkordregisteret. Denne innstillingen påvirker ikke
stikkordregisteroppføringene du formaterte ved å bruke valget Overstyr mal for tall.
Merk: Du finner mer informasjon om å inkludere prefikser i sidetall i stikkordregisteret, for eksempel B-1 eller II-1, i Definere
seksjonsnummerering.
Kryssreferanse Velg avsnittsmalen som definerer utseendet på kryssreferanseprefiksene (for eksempel Se og Se også) i det genererte
stikkordregisteret.
Emne med kryssreferanse Velg tegnmalen som definerer utseendet på emnet det henvises til (for eksempel buskap i Se også buskap) i det
genererte stikkordregisteret.
Følgende emne Skriv inn eller velg et spesialtegn som skal skille oppføringen fra sidetallet (for eksempel Dyr 38). Standard er to mellomrom. Du
definerer formatering for dette tegnet ved å redigere den tilsvarende nivåstilen eller ved å velge en annen stil.
Mellom sidetall Skriv inn eller velg et spesialtegn som skal skille ett sidetall eller -område fra et annet. Standard er et komma etterfulgt av et kort
mellomrom.
Mellom oppføringer Hvis Uten nivåer er valgt, skriver du inn eller velger du et spesialtegn for å angi hvordan oppføringer og underoppføringer
skilles. Hvis Nestet er valgt, definerer denne innstillingen hvordan to kryssreferanser under én enkelt oppføring skal skilles.
Før kryssreferanse Skriv inn eller velg et spesialtegn som skal vises mellom en referanse og en kryssreferanse, for eksempel Dyr. Se også
buskap. Standard er et punktum etterfulgt av et mellomrom. Du definerer formatering for dette tegnet ved å bytte eller redigere den tilsvarende
nivåstilen.
Sideområde Skriv inn eller velg et spesialtegn som skal skille det første og siste sidetallet i et sideområde (for eksempel Dyr 38–43). Standard er
en kort tankestrek. Du definerer formatering for dette tegnet ved å bytte eller redigere malen Sidetall.
Slutt på oppføring Skriv inn eller velg et spesialtegn som skal vises ved slutten av oppføringer. Hvis Uten nivåer er valgt, vises det angitte tegnet
på slutten av den siste kryssreferansen. Standard er intet tegn.

Endre sorteringsrekkefølgen for stikkordregistre
Du kan endre sorteringsrekkefølgen for språk og symboler. Det er spesielt nyttig for gresk, kyrillisk og asiatiske språk. Det er også nyttig hvis du vil
endre plasseringen av symbolene i stikkordregisteret. Hvis du vil plassere symbolene mot slutten, kan du flytte kategorien Symbol nederst på
prioriteringslisten.

Hvis du endrer sorteringsrekkefølgen, påvirkes sorteringsrekkefølgen i Stikkordregister-panelet og i stikkordregisterartiklene som genereres
etterpå. Du kan opprette flere stikkordregistre med forskjellig sorteringsrekkefølge. Du kan for eksempel generere et stikkordregister på tysk, endre
sorteringsrekkefølgen og deretter generere et eget stikkordregister på svensk. Sørg bare for at Erstatt eksisterende stikkordregister ikke er valgt
når du genererer stikkordregisteret.

1. Velg Sorteringsvalg på menyen i Stikkordregister-panelet.
2. Kontroller at objektene du ønsker å sortere, er markert.
3. Hvis du vil finne ut hva slags type språkskript som brukes, klikker du elementet under Toppteksttype og aktiverer et annet valg på menyen.

Hvis du for eksempel har kyrillisk, kan du velge Russisk, Hviterussisk, Bulgarsk eller Ukrainsk. Hvis du har kinesisk, kan du velge Pinyin,
som hovedsakelig brukes for forenklet kinesisk, eller Strekantall, som hovedsakelig brukes for tradisjonell kinesisk.

4. Hvis du vil endre rekkefølgen på et språk eller et symbol, velger du det i listen og velger opp- eller nedknappen nederst til høyre for listen.

Objekter som er øverst på listen, sorteres før objekter som er nederst i listen. Alle tegn fra språk som ikke er inkludert i Sorteringsvalg-
dialogboksen, sorteres under symbolene. Hvis du for eksempel har gresk tekst i dokumentet, men du ikke inkluderer gresk under
Sorteringsvalg, vises eventuell indeksert gresk tekst under Symboler.

Sorteringsrekkefølge i stikkordregistre på japansk og kinesisk
Legg merke til følgende når du oppretter stikkordregisteroppføringer for asiatiske språk:

Asiatiske språk bruker en annen sorteringsstandard basert på spesifikke typografiske regler.

Når det skal opprettes et stikkordregister for japansk tekst, må Yomi for stikkordregisteroppføringer i boksen Emnenivå angis i boksen Yomi
med hiragana og katakana med full bredde. Det er ikke nødvendig å angi Yomi for hiragana, katakana og alfanumeriske tegn med full
bredde, enkelte symboler, alfanumeriske tegn med halv bredde eller stikkordregisteroppføringer som bare har symboler i boksen Yomi.
Oppføringer som angis i tekstboksen Emnenivå, blir sortert. Hvis symboler med full og halv bredde blandes i en oppføring, vil sorteringen i
noen tilfeller ikke bli som forventet. I så fall må du angi en passende Yomi.

Du kan ikke angi katakana eller kanji med halv bredde i tekstboksen Yomi. Du kan imidlertid angi symboler med full bredde, for eksempel 
og .

Det skilles mellom hiragana og katakana, og hiragana sorteres før katakana. Det skilles også mellom små og store bokstaver, og store
bokstaver sorteres før små bokstaver.

Hvis de samme tegnene angis i boksen Emnenivå, håndteres de som separate stikkordregisteroppføringer hvis det angis en annen Yomi.
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Hvis for eksempel stikkordregisteroppføringen "Katt" angis som "Neko" både på katakana og hiragana, vil det bli generert to
stikkordregisteroppføringer for "Katt". Denne funksjonen kan også brukes til å klassifisere det samme uttrykket i separate
stikkordregisteremner. Hvis for eksempel uttrykket "Våre katter" angis i et stikkordregister, "Katter" angis i tekstboksen Yomi og det
automatisk opprettes to stikkordregisteroppføringer, genereres uttrykket "Våre katter" både under stikkordregisteremnene V og K.

Hvis du vil bruke koreansk sorteringsrekkefølge, kan du angi Koreansk konsonant eller Koreansk konsonant pluss vokal.

Sorteringsrekkefølge i stikkordregistre på kinesisk
Sorteringsrekkefølgen for kinesiske tegn angis to steder – i dialogboksen Sorteringsvalg og i Sorter etter-feltet når du oppretter eller redigerer en
stikkordregisteroppføring.

Dialogboksen Sorteringsvalg Hvis du velger Sorteringsvalg på Stikkordregister-panelmenyen, kan du endre sorteringsrekkefølgen og angi om
Pinyin eller Strekantall skal brukes.
Sorter etter Når du oppretter eller redigerer en stikkordregisteroppføring, kan du redigere kinesisk sorteringsinformasjon hvis du skriver inn
kinesiske tegn i Emnenivå-feltene.
Hvis flere ord har samme Pinyin, sorteres rekkefølgen etter (1) tone og (2) strekantall i stigende rekkefølge. Når det gjelder strekantall sorteres
hvert tegn etter (1) strekantall, (2) første strek og (3) andre strek. Du kan enten redigere sorteringsinformasjonen direkte i Sorter etter-feltet, eller
du kan klikke pilen til høyre for Sorter etter-feltet for å åpne dialogboksene Pinyin-oppføring eller Strekantalloppføring. Du kan redigere feltene og
velge OK. Gjenta denne fremgangsmåten for hvert emnenivå.

Administrere et stikkordregister
Når du definerer stikkordregisteret og legger til stikkordmerker i dokumentet, kan du administrere stikkordregisteret på en rekke forskjellige måter.
Du kan vise alle stikkordregisteremnene i en bok, fjerne emner fra emnelisten som ikke brukes i referanselisten, finne oppføringer i referanse- eller
emnelisten og fjerne stikkordmerker fra dokumentet.

Vise alle stikkordregisteremner i en bok
Hvis Bok-alternativet er valgt, viser Stikkordregister-panelet oppføringer fra hele boken, ikke bare fra det gjeldende dokumentet.

1. Åpne bokfilen og alle dokumentene i den.
2. Velg Bok øverst i Stikkordregister-panelet.

Hvis andre må ha tilgang til dokumenter i boken mens du oppretter stikkordregisteret, kan du opprette en malemneliste i et eget dokument, og
deretter importere emner fra mallisten til hvert dokument i boken. Vær oppmerksom på at hvis mallisten endres, må du importere emner til hvert
dokument på nytt.

Når du oppretter et stikkordregister i en bok med flere dokumenter, kan du vise stikkordregisteremnene for alle dokumentene som er oppført,
ved å generere bokens stikkordregister, inkludert alle dokumentene. Da trenger du ikke å bruke Importer emner på Stikkordregister-menyen til å
importere emnene inn i hvert dokument manuelt.

Fjerne ubrukte emner fra emnelisten
Når du har opprettet stikkordregisteret, kan du slette emner som ikke er med i stikkordregisteret.

1. Velg Vindu > Tekst og tabeller > Stikkordregister for å vise Stikkordregister-panelet.
2. Velg Fjern ubrukte emner på menyen i Stikkordregister-panelet. Alle emner som ikke har tilknyttede sidetall, fjernes.

Slette stikkordmerker
 Gjør ett av følgende:

Marker oppføringen eller emnet du vil slette, i Stikkordregister-panelet. Velg Slett markert oppføring .

Merk: Hvis den markerte oppføringen er overskrift for flere underoverskrifter, slettes også alle underoverskriftene.

Marker stikkordmerket i dokumentvinduet, og trykk på Tilbake eller Del.

Merk: Hvis du vil vise stikkordmerker i dokumentvinduet, velger du Tekst > Vis skjulte tegn.

Finne en stikkordregisteroppføring i Stikkordregister-panelet
1. Velg Vis Finn-feltet på menyen i Stikkordregister-panelet.
2. I Finn-feltet skriver du inn navnet på oppføringen du vil finne, og deretter beveger du deg opp og ned med de to pilknappene.

Finne stikkordmerker i et dokument
1. Velg Tekst > Vis skjulte tegn for å vise stikkordmerker i dokumentvinduet.
2. Velg Referanse i Stikkordregister-panelet, og marker deretter oppføringen du vil finne.
3. Velg Gå til valgt merke på menyen i Stikkordregister-panelet. Innsettingspunktet vises til høyre for stikkordmerket. Du kan deretter trykke på

Skift+Pil venstre hvis du vil markere merket og klippe ut, kopiere eller slette det.
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Angi stikkordregisteroppføringer med store forbokstaver
I dialogboksen Store bokstaver finner du en global løsning for å redigere bokstavtypen for stikkordregisteroppføringer, slik at du slipper å redigere
oppføringer én etter én. Hvis du for eksempel har indeksert noen av oppføringene med liten forbokstav (katter) og andre med stor forbokstav
(Katter), regnes disse oppføringene som forskjellige emner. Du kan løse dette problemet ved å angi store bokstaver for markerte emner.

1. Marker en oppføring i forhåndsvisningsområdet i Stikkordregister-panelet.
2. Velg Store bokstaver på menyen i Stikkordregister-panelet.
3. Velg om du vil bruke store bokstaver for bare det markerte emnet, det markerte emnet og alle underemner, alle emner på nivå 1 eller alle

emnene, og velg OK.

Flere hjelpeemner
Video om oppretting av et stikkordregister
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Opprette tekst langs en bane
Redigere eller slette tekst langs en bane
Justere teksten på et banepunkt
Bruke en effekt på tekst langs en bane
Legge til forankrede objekter til tekst langs en bane

Opprette tekst langs en bane
Du kan formatere tekst slik at den flyter langs kanten av en åpen eller lukket bane av en hvilken som helst form. Du kan bruke valg og effekter på
tekst på en bane, for eksempel skyve den langs banen, vende den over på den andre siden av banen eller bruke formen på banen til å forvrenge
tegnene. Tekst langs en bane har en startboks og en sluttboks i likhet med andre tekstrammer, slik at du kan koble tekst til og fra den.

Du kan bare ha én tekstlinje på en bane. Tekst som ikke får plass på banen, skjules hvis du ikke har koblet den til en annen bane eller
tekstramme. Du kan legge til forankrede linjebundne objekter eller forankrede objekter som er over linjen for tekst langs en bane. Du kan ikke lage
tekst langs en bane hvis du bruker sammensatte baner, for eksempel banene du får når du bruker kommandoen Gjør om til vektorer.

Tekst langs en bane
A. Startbanemerke B. Startboks C. Midtbanemerke D. Sluttbanemerke E. Sluttboksen angir koblet tekst

1. Velg verktøyet for tekst langs en bane . (Klikk og hold Tekstverktøyet for å vise en meny som inneholder verktøyet Tekst langs en bane.)
2. Plasser pekeren på banen til det vises et lite plusstegn ved siden av pekeren , og gjør deretter følgende:

Hvis du vil skrive inn tekst ved å bruke standardinnstillinger, klikker du på banen. Et innsettingspunkt vises i begynnelsen av banen som
standard. Hvis de gjeldende standardinnstillingene angir et innrykk eller en annen justering enn venstrejustering, kan det hende at
innsettingspunktet vises på et annet sted enn i begynnelsen av banen.

Hvis du vil begrense teksten til en bestemt del av banen, velger du banen der du vil at teksten skal begynne, og drar langs banen til der
du vil at teksten skal slutte, og deretter slipper du museknappen. (Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer start- og sluttpunktet
for tekst, kan du se Justere teksten på et banepunkt.)

Endre plasseringen av tekst langs en bane

Merk: Hvis du verken kan klikke eller dra, kontrollerer du at det lille plusstegnet vises ved siden av verktøyet for tekst langs en bane.

3. Skriv inn teksten. Hvis du klikket for å plassere innsettingspunktet på banen, vises tekst langs hele lengden til banen. Hvis du dro, vises
teksten bare langs strekningen du dro.

Merk: Hvis banen opprinnelig var synlig, forblir den synlig etter at du har lagt til tekst langs den. Hvis du vil skjule banen, markerer du den med
markeringsverktøyet eller segmentmarkøren og angir Ingen for strek og fyll.

Redigere eller slette tekst langs en bane
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Du kan bruke tegn- og avsnittsformatering på tekst langs en bane. Valg for strek før/etter avsnitt og avsnittsmellomrom påvirker ikke tekst langs en
bane. Justeringsinnstillingen i Avsnitt-panelet kontrollerer justeringen av tekst langs en bane.

Redigere og formatere tegn i tekst langs en bane
1. Bruk verktøyet for tekst langs en bane til å gjøre ett av følgende:

Hvis du vil legge til et innsettingspunkt, klikker du mellom to tegn i teksten langs en bane.

Hvis du vil markere tegn, drar du gjennom teksten langs en bane.

2. Rediger og formater teksten etter behov.

Slette tekst fra en bane
1. Velg markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren , og marker ett eller flere Tekst langs en bane-objekter.
2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Slett tekst fra bane.

Hvis teksten er koblet, flyttes den til neste koblede tekstramme eller banetekstobjekt. Hvis baneteksten ikke er koblet, slettes teksten. Du beholder
banen, men mister alle Tekst i en bane-attributter – alle banemerker, start- og sluttbokser og koblingsegenskaper fjernes.

Merk: Hvis du har angitt Ingen for banens strek og fyll, vises ikke banen når du har slettet teksten. Hvis du vil gjøre banen synlig, trykker du på D
like etter at du har valgt Tekst > Tekst i en bane > Slett tekst fra bane. Når du gjør dette, brukes standard strek og fyll på den markerte banen.

Angi et tettere tegnmellomrom rundt skarpe kurver og spisse vinkler
1. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet.
2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg, eller dobbeltklikk på verktøyet Tekst langs en bane.
3. Angi en verdi i punkt for Mellomrom. Angi høyere verdier hvis du vil fjerne det ekstra mellomrommet mellom tegn på spisse kurver eller

vinkler.

Tekst langs en bane før (til venstre) og etter (til høyre) avstandsjustering

Merk: Verdien for Mellomrom kompenserer for måten tegn spres ut i vifteform rundt en kurve eller en spiss vinkel på. Den påvirker ikke tegn
langs rette segmenter. Hvis du vil endre mellomrommet for tegn på banen, markerer du dem, og deretter bruker du utligning eller tegnavstand.

Justere teksten på et banepunkt
Du kan endre start- og sluttpunktet for tekst langs en bane, skyve tekst og endre banepunktet på andre måter.

Endre start- og sluttpunkt for tekst langs en bane
1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere teksten langs banen.

2. Plasser pekeren på banetekstens start- eller sluttbanemerke til et lite ikon vises ved siden av pekeren . Ikke plasser den på start- eller
sluttboksen til banemerket.

Det er enklere å markere et merke hvis du zoomer inn på banen.

3. Dra start- eller sluttbanemerket langs banen.

Plasser pekeren på start- eller sluttbanemerket, og dra for å flytte grensen for teksten langs banen.
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Merk: Hvis du bruker en verdi for avsnittsinnrykk, beregnes den fra start- og sluttbanemerket.

Skyve tekst langs en bane
1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere teksten langs banen.
2. Plasser pekeren på midtbanemerket til et midtbanemerkeikon vises ved siden av pekeren .

Det er enklere å markere et merke hvis du zoomer inn på banen.

3. Dra midtbanemerket langs banen.

Merk: Du kan ikke flytte teksten hvis både start- og sluttbanemerket er på enden av banen. Hvis du vil lage litt rom for å dra teksten, drar du
start- eller sluttbanemerket bort fra enden av banen.

Vende tekst langs en bane
1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere teksten langs banen.
2. Plasser pekeren på tekstens midtbanemerke til et midtbanemerkeikon vises ved siden av pekeren .
3. Dra midtbanemerket på tvers av banen.

Plasser pekeren på midtbanemerket, og dra på tvers av banen for å vende teksten.

Du kan også vende tekst langs en bane ved hjelp av en dialogboks. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet.
Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg. Velg Vend, og velg OK.

Bruke en effekt på tekst langs en bane
1. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet.
2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg, eller dobbeltklikk på verktøyet Tekst langs en bane.
3. Velg ett av følgende under Effekt, og velg OK:

Hvis du vil beholde midten av grunnlinjen til hvert tegn parallelt med tangenten til banen, velger du Regnbue. Dette er
standardinnstillingen.

Effekter for tekst langs en bane
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A. Regnbue B. Skråstilling C. 3D-bånd D. Trappetrinn E. Tyngdekraft

Hvis du vil beholde de vertikale kantene til tegnene helt vertikale uavhengig av baneformen mens de horisontale kantene skråstilles for å
følge banen, velger du Skråstilling. Den resulterende horisontale forvrengningen er nyttig å bruke på tekst som ser ut til å følge bølger,
eller som går rundt en sylinder, for eksempel et merke på en brusflaske.

Hvis du vil beholde de horisontale kantene til tegnene helt horisontale uavhengig av baneformen mens de vertikale kantene til tegnene
står vinkelrett på banen, velger du 3D-bånd.

Hvis du vil beholde den venstre kanten av grunnlinjen til hvert tegn på banen uten å rotere noen av tegnene, velger du Trappetrinn.

Hvis du vil beholde midten av grunnlinjen til hvert tegn på banen mens de vertikale kantene holdes på linje med banens midtpunkt,
velger du Tyngdekraft. Du kan kontrollere perspektivet til dette valget ved å justere buen til tekstens bane.

Legge til forankrede objekter til tekst langs en bane
1. Velg tekstverktøyet eller verktøyet for tekst langs en bane, og klikk på et innsettingspunkt i teksten der du vil at ankeret for objektet skal

vises.
2. Legg til det forankrede objektet. Du kan legge til linjebundne objekter, objekter som er over linjen, eller rammer til banen. (Se Forankrede

objekter.)

Merk: Valgene for forankrede objekter som er over linjen i en tekst, er litt forskjellige fra valgene for forankrede objekter i en vanlig tekstramme.
Valget Justering er i forhold til merket for det forankrede objektet, og valget Mellomrom foran er ikke tilgjengelig.
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Innholdsinnsamling

Innholdsmontering

Opprett kobling

Tilordne maler

Rediger egendefinert maltilordning

Innholdsinnsamlingsverktøy
Montere og koble
Angi koblingsalternativer
Egendefinert maltilordning
Oppdatere et koblet objekt

Det er ingen enkel oppgave å duplisere innhold som går over flere sider, og det kan være tungvint og ta lang tid når man kopierer og limer inn. Du
kan bruke funksjoner for koblet innhold for å håndtere flere versjoner av innhold. Du kan plassere og koble innhold i det samme dokumentet eller
til og med på tvers av forskjellige dokumenter. Koblet innhold gjør det enklere å støtte arbeidsflyter, som f.eks. kan innebære at du må designe for
loddrette og vannrette layouter. Koblet innhold fungerer også bra for tradisjonelle arbeidsflyter for utskrift og publikasjon, der du kan synkronisere
standardtekst på forskjellige sider eller i forskjellige dokumenter.

Koblet innhold fungerer på samme måte som tradisjonelle koblinger. Se Bruke Koblinger-panelet for å lese et sammendrag. Du kan angi et objekt
som overordnet, og deretter montere det andre steder i dokumentet som underordnede objekter. Når du oppdaterer det overordnede objektet,
merkes de underordnede objektene, og du kan oppdatere dem slik at de er synkronisert med det overordnede objektet.

Du kan montere og koble objekter ved hjelp av enten Innholdsinnsamlingsverktøy eller velge menykommandoen Rediger > Monter og koble.

Ikonet  vises øverst i venstre hjørne av det koblede objektet. Objektet vises som et koblet objekt i Koblinger-panelet.

Innholdsinnsamlingsverktøy
Med innholdsinnsamling- og monteringsverktøyet kan du duplisere objekter og montere dem i åpne InDesign-dokumenter. Innsamlet innhold vises
i innholdsgjengivelsen. Med innholdsgjengivelsen kan du enkelt og raskt montere og koble flere sideobjekter innenfor og på tvers av åpne
dokumenter.

Klikk i verktøykassen for å åpne Innholdsgjengivelse.

Bruk verktøyet Innholdsinnsamling  til å merke et objekt og legge det til gjengivelsen

Bruk Innholdsmontering  til å montere sideobjekt på en side

Trykk på B for å veksle mellom verktøyet Innholdsinnsamling og Innholdsmontering.

 
Innholdsgjengivelse 
A. Innholdsinnsamlingsverktøy B. Innholdsmonteringsverktøy C. Opprett kobling D. Tilordne maler E. Rediger tilpasset maltilordning F.
Monteringsalternativer G. Bla gjennom  H. Samle alle koblede rammer I. Last inn gjengivelse 

Bruk innholdsinnsamling til å legge til objekter i innholdsgjengivelsen.

Bruk Innholdsinnmontering til å montere objektene fra innholdsgjengivelsen til dokumentet. Når du velger dette verktøyet,
legges det gjeldende objektet til i monteringsinnskytingen.

Velg Opprett kobling hvis du vil koble det plasserte objektet til det innsamlede objektets opprinnelige plassering. Du kan
håndtere lenkene ved å bruke Koblinger-panelet.

Tilordne avsnitts-, tegn-, tabell- eller cellemaler mellom de opprinnelige og monterte objektene. Tilordning skjer som standard via
malnavn. Se Egendefinert maltilordning.

Definer en egendefinert maltilordning mellom de opprinnelige og de monterte objektene. Tilordne
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Alternativer for innsetting

Bla gjennom

Samle alle koblede rammer

Last inn gjengivelse

Til toppen av siden

Til toppen av siden

malene for å automatisk erstatte originalmaler i det monterte objektet.

Angi alternativer for gjengivelse mens objektene monteres.

Fjern objekter fra gjengivelsen etter å ha montert dem
Monter det gjeldende objektet flere ganger. Objektet forblir lastet i monteringsinnskytingen.
Monter objektet, og gå til neste objekt. Objektet blir likevel liggende i gjengivelsen.

Naviger gjennom objektene i Innholdsgjengivelse.

Aktiver dette valget for å samle inn alle koblede rammer. Artikkelen og alle rammene samles inn. Hvis dette valget
deaktiveres, blir artikkelen samlet i en enkeltramme.

Bruk til å laste inn objekter i gjengivelsen.
Markering: Bruk dette valget til å laste inn alle markerte objekter

Sider: Bruk dette valget til å laste inn alle objekter på de angitte sidene
Alle: Bruk dette valget til å laste inn objekter fra alle sider og montasjebordet

Aktiver Opprett enkeltsett for å gruppere alle objektene i ett enkelt sett.

Du kan samle inn enkeltstående sideobjekter, eller samle inn relaterte objekter som "sett". I enkelte tilfeller oppretter InDesign automatisk sett for å
beholde relasjonsintegriteten til sideobjektene.

Dette er noen metoder for innsamling av objekter som sett, noen manuelle og noen automatiske:

Merk et antall objekter med markeringsverktøy
Bruk alternativet Last inn gjengivelse, og merk deretter sideområder eller alt dokumentinnhold eller alle markerte objekter, og objektene blir
samlet i et sett i henhold til dette.
Samle inn objekter som har relatert innhold, for eksempel en del av en interaktiv knapp der andre objekter og tilstander er tilknyttet. Den vil
samle inn alle relaterte objekter i et sett (dette settet vil alltid slippes i én bevegelse)
Samle inn en tekstboks med koblet tekst som går over i andre objekter, og det merkes av for innsamling av alle koble tekstrammer i
gjengivelsen. Alle tekstbokser blir samlet i et sett.

Monter og koble

1. Velg et sideobjekt enten ved å velge rammen eller ved å plassere innsettingsmarkøren i teksten. Du kan også merke flere objekter ved bruk
av Skift+klikk.

2. Velg Rediger > Monter og koble. Markøren lastes med objektene, og objektene vises i innholdsgjengivelsen.

3. Klikk på en side, eller tegn en ramme der du kan montere det koblede objektet.

Angi koblingsalternativer

1. Velg det koblede objektet i Koblinger-panelet.

2. Velg Koblingsalternativer på menyen i Koblinger-panelet.
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Oppdater kobling ved lagring av dokument

Varsle hvis koblingsoppdatering overskriver lokale redigeringer

Behold lokale endringer ved oppdatering av objektkoblinger

Fjern tvungne linjeskift i artikkel

Definer egendefinert maltilordning

Til toppen av siden

Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å endre Avbryt-knappen til Tilbakestill. Klikk på Tilbakestill for å gjenopprette
standardalternativene.

3. Velg alternativene du trenger:

Aktiver dette alternativet for å oppdatere koblingen når du lagrer dokumentet.

Aktiver dette alternativet for å vise en varselmelding hvis oppdatering
av koblingen vil overskrive alle lokale redigeringer som gjøres i det koblede objektet.

Velg fra de tilgjengelige kategoriene for å beholde lokale endringer når du
oppdaterer koblinger.

Aktiver for å fjerne alle tvungne linjeskift i artikkelen. Hvis du fjerner linjeskift, tilpasses flyten i teksten
jevnt i den koblede rammen hvis teksten endrer størrelse eller formateres på nytt.

Aktiver dette valget hvis du vil tilordne maler og automatisk bruke en annen mal i det koblede
innholdet i stedet. Se Egendefinert maltilordning.

Hvis du vil angi koblingsalternativer, lukker du alle dokumenter, åpner Koblinger-panelmenyen og velger Koblingsalternativer.

Egendefinert maltilordning
Tekstmaler (avsnitt, tegn, tabell, celle) eller stilgrupper kan tilordnes ulike maler ved kobling. De tilordnede malene brukes automatisk i det koblede
innholdet, i stedet for originalmalene som brukes i den overordnede. Egendefinert maltilordning er nyttig når du for eksempel ønsker å bruke sans
serif-skrifter til publikasjoner i digitalt format og serif-skrifter til publikasjoner i trykt format. Det er også nyttig hvis du ønsker å ha forskjellig tekststil
i horisontal og vertikal layout.

Gjør ett av følgende for å definere egendefinert maltilordning:

I dialogboksen for koblingsvalg (Koblinger panel > Koblingsvalg), aktiverer du først Definer egendefinert maltilordning og velger så
Innstillinger.

Klikk på  i innholdsgjengivelsen.

Kategori Eksempler

Utseende

Objektmalattributter, for eksempel Strek, Fyll, Effekter. Dette
ekskluderer alle tekstattributter eller tekstrammerelaterte
attributter, for eksempel overtrykking, ikke-utskrivbare
innstillinger osv.

Størrelse og form
Høyde, bredde, transformeringer, tekstrammeattributter og
andre kolonnestørrelsesattributter

Interaktivitet Animasjon, objekttilstander, knappehandlinger

Rammeinnhold
Bilde, video, innhold montert eller limt inn i rammer, og effekter
og innstillinger som brukes direkte i slike objekter.

Andre

Attributter ekskludert fra andre kategorier, for eksempel
tekstflyt i rammer, alternativer for objekteksport,
tekstrammeattributter som grunnlinjevalg, valg for automatisk
størrelse, vertikal justering og så videre.
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Til toppen av siden

 
Egendefinert maltilordning

1. Velg et kildedokument og en maltype. 
2. Klikk på Ny maltilordning.
3. Velg kildemaler og tilordnede maler eller malgrupper fra listen

Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å endre Avbryt-knappen til Tilbakestill. Klikk på Tilbakestill for å gjenopprette
standardalternativene.

Oppdatere et koblet objekt
Hvis et originalobjekt endres, vises symbolet  over rammen og i Koblinger-panelet. Gjør ett av følgende for å oppdatere:

Klikk på   oppe til venstre i rammen
Dobbeltklikk på symbolet  i Koblinger-panelet

Hvis du har foretatt lokale endringer i et underordnet objekt, overskrives redigeringene av innhold fra det opprinnelige objektet. Hvis du har aktivert
Varsle hvis koblingsoppdatering overskriver lokale redigeringer, vises en varselmelding.

Bruk Koblingsinformasjon-panelet for å se om du har foretatt lokale endringer i artikkelen. Artikkelstatusen viser Tekst endret hvis du har
foretatt lokale endringer.
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Legge til enkel sidenummerering

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Legge til sidenummerering
Legge til et sidetallsmerke på en malside
Endre sidenummereringsstilen
Vanlige oppgaver for sidenummerering

Du kan legge til et merke for gjeldende sidetall på sidene for å angi hvor på siden sidetallet skal plasseres, og hvordan det skal se ut. Ettersom et
sidetallsmerke oppdateres automatisk, vises alltid det riktige sidetallet, selv om du legger til, fjerner eller omorganiserer sider i dokumentet.
Sidetallsmerker kan formateres som tekst.

Legge til et sidetallsmerke på en malside

Sidetallsmerker legges vanligvis til på malsider. Når du bruker malsider på dokumentsider, oppdateres sidenummereringen automatisk, på samme
måte som topp- og bunntekster.

Sidetall i mal A (til venstre) og side 5 basert på samme mal (til høyre)

Hvis det automatiske sidetallet er på en malside, vises malsideprefikset. På en dokumentside vises det automatiske sidetallet. På et montasjebord
vises MB.

1. Gå til Sider-panelet, og dobbeltklikk på malsiden der du vil legge til sidetallet. Hvis du vil opprette malsider, kan du se Opprette maler.

2. Opprett en ny tekstramme som er stor nok til å romme det lengste sidetallet og eventuell tekst du vil vise ved siden av det. Plasser
tekstrammen der du vil at sidetallet skal vises.

Hvis dokumentet har motstående sider, må du opprette separate tekstrammer for venstre og høyre malside.

3. I tekstrammen for sidetallet legger du til tekst som skal vises foran eller bak sidetallet (for eksempel “Side”).

4. Plasser innsettingspunktet der du vil at sidetallet skal vises, og velg deretter Tekst > Sett inn spesialtegn > Merker > Gjeldende sidetall.

5. Bruk malsiden på dokumentsidene der du vil at sidetallet skal vises. Hvis du vil bruke malsider, kan du se Bruke malsider.

Hvis du vil fjerne sidetallet fra den første siden i dokumentet, har du to valg. Du kan bruke en annen mal eller malen Ingen, eller du kan
overstyre og slette maltekstrammen på dokumentsiden. Ctrl/Kommando+Skift+klikk en maltekstramme for å overstyre den.

Endre sidenummereringsstilen

Som standard nummereres sidene med arabiske tall (1, 2, 3...). Du kan imidlertid nummerere sider med romertall med store eller små bokstaver (i,
ii, iii...) eller med vanlige store eller små bokstaver (a, b, c...). Du kan også nummerere sidene med nuller foran. Hver del av dokumentet der det
brukes en annen nummereringsstil, kalles en seksjon. For mer informasjon om seksjoner, se Definere seksjonsnummerering.

Galleri for sidenummerering
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Til toppen av siden

I japanske, kinesiske eller koreanske versjoner brukes arabiske tall som standard for sidetall. Hvis du bruker kommandoen Valg for nummerering
og seksjon, kan du angi nummereringsstil, f.eks. romertall, arabiske tall, kanji eller annet. Stil-valget lar deg velge antall siffer i sidetallet, f.eks. 001
eller 0001. Hver del av dokumentet der det brukes en annen nummereringsstil, kalles en seksjon. For mer informasjon om seksjoner, se Definere
seksjonsnummerering.

Bruk dialogboksen Nummererings- og seksjonsvalg for å endre sidenummereringsstilen til et annet format. Du kan også bruke denne dialogboksen
for å starte sidenummereringen på nytt, eller for å starte sidenummereringen med et bestemt tall som du angir.

1. Gå til Sider-panelet og marker siden der seksjonen med den nye nummereringsstilen skal starte.

2. Velg Layout > Nummererings- og seksjonsvalg.

3. Angi ønskede valg, og klikk deretter på OK. Se Valg for dokumentnummerering.

Ikonet for seksjonsindikatoren  vises over sideikonet i Sider-panelet, noe som indikerer begynnelsen på en ny seksjon.

Hvis et tall eller en bokstav vises før det gjeldende sidetallet du satte inn, betyr det at et seksjonsprefiks er inkludert. Hvis du ikke vil ha
dette prefikset, fjerner du merkingen for Inkluder prefiks ved nummerering av sider i dialogboksen Nummererings- og seksjonsvalg.

Vanlige oppgaver for sidenummerering

InDesign har mange forskjellige funksjoner for å lage effekter for sidenummerering.

Et visuelt galleri og kjappe tips om hvordan
du legger til sidetall.... Les mer

http://goo.gl/KKJvd

av Bob Bringhurst

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Oppgave: Gjør følgende:

Legge sidenummerering til dokumenter i en bok Se Nummerere sider, kapitler og avsnitt i en bok.

Legge til seksjonsnumre og kapittelnumre. Se Legge til seksjons- og kapittelnummerering.

Opprette løpende topp- eller bunntekster som bruker
tekstvariabler, for eksempel opprettelsesdato, filnavn eller
gjeldende overskrift eller tittel.

Se Opprette topp- og bunntekster og Tekstvariabler.

Sette inn teksten “Side x av y”, der x er gjeldende side og y er
det totale antallet sider.

Sette inn en Gjeldende sidetall-markør for x, og sette inn
tekstvariabelen Siste sidetall for y (velg Tekst >
Tekstvariabler > Sett inn variabel > Siste sidetall).

Opprette et artikkelhopp med teksten “Fortsetter på side x”. Se Legge til automatiske sidetall for artikkelhopp.
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Om sider og oppslag

Til toppen av siden

Endre visning av sider og oppslag
Angi eller markere en side eller et oppslag
Legge til nye sider i et dokument
Opprette fargeetiketter for sideminiatyrer

Når du velger alternativet Dobbeltsidig i dialogboksen Fil > Dokumentoppsett, ordnes dokumentsidene i oppslag. Et oppslag er et sett med sider
som vises sammen, for eksempel de to sidene som vises hver gang du åpner en bok eller et blad. Hvert oppslag har sitt eget montasjebord. Dette
er et område utenfor en side der du kan oppbevare objekter som du foreløpig ikke har montert på en side. På montasjebordet til hvert oppslag er
det plass til objekter som faller ut eller strekker seg utenfor kanten av en side.

Sider-panel

A. Sideikoner B. Side med mal "A" brukt C. Markert oppslag 

Når du velger alternativet Høyre til venstre for Innbinding i dialogboksen Dokumentoppsett, blir tallene tilknyttet sideikonene fra høyre til venstre i
panelet Sider.

I et langt dokument kan du flytte en side raskt ved å velge Layout > Gå til side.

Endre visning av sider og oppslag

I Sider-panelet kan du finne og styre informasjon om sider, oppslag og maler (sider eller oppslag som automatisk formaterer andre sider eller
oppslag). Som standard viser Sider-panelet miniatyrbilder av innholdet på hver side.

1. Hvis Sider-panelet ikke vises, velger du Vindu > Sider.

2. Velg Panelvalg på menyen i Sider-panelet.

3. Gå til Ikoner i Sider-panelet, og angi hvilke ikoner som vises ved siden av sideminiatyrene. Disse ikonene angir om det er lagt til
gjennomsiktighet eller sideoverganger i et oppslag, og om oppslagsvisningen er rotert.

4. I delene Sider og Maler:

Velg en ikonstørrelse for sider og maler.

Velg Vis vertikalt for å vise oppslag i en vertikal kolonne. Deaktiver dette valget hvis du vil at oppslag skal vises side ved side.

Velg Vis miniatyrer for å vise miniatyrbilder av innholdet på hver side eller mal. (Dette valget er ikke tilgjengelig hvis Ikonstørrelse er
angitt for enkelte valg.)

5. I delen Panellayout velger du Sider øverst hvis du vil vise sideikondelen over malikondelen. Du kan også velge Maler øverst hvis du vil vise
malikondelen over sideikondelen.

6. Angi et valg på Endre størrelse-menyen for å angi hvordan delene skal vises når du endrer størrelsen på panelet:
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Hvis du vil endre størrelsen på både side- og maldelen i panelet, velger du Proporsjonal.

Hvis du vil beholde størrelsen på sidedelen og endre størrelsen på maldelen, velger du Faste sider.

Hvis du vil beholde størrelsen på maldelen og endre størrelsen på sidedelen, velger du Faste maler.

Angi eller markere en side eller et oppslag

Du kan markere eller angi sider eller oppslag, avhengig av hvilken oppgave du utfører. Noen kommandoer påvirker den markerte siden eller det
markerte oppslaget, mens andre påvirker den angitte siden eller det angitte oppslaget. Du kan for eksempel bare dra hjelpelinjer til den angitte
siden eller det angitte oppslaget, mens siderelaterte kommandoer (for eksempel Dupliser oppslag eller Slett side) påvirker siden eller oppslaget
som er markert i Sider-panelet. Når du angir en side eller et oppslag, blir siden eller oppslaget aktivt. Dette er nyttig hvis det for eksempel vises
flere oppslag i dokumentvinduet og du vil lime inn et objekt i et bestemt oppslag.

I Sider-panelet:

Hvis du både vil angi og markere en side eller et oppslag, dobbeltklikker du på ikonet eller sidetallet under ikonet. Hvis siden eller
oppslaget ikke vises i dokumentvinduet, vil den/det bli vist nå.

Tips: Du kan også angi og markere en side eller et oppslag ved å klikke på en side, et hvilket som helst objekt på siden eller
montasjebordet i dokumentvinduet.

Den vertikale linjalen er nedtonet på alle andre sider eller oppslag enn den angitte siden eller det angitte oppslaget.

Hvis du vil markere en side, klikker du på ikonet. (Ikke dobbeltklikk hvis du ikke også vil angi og flytte den til visningen.)

Hvis du vil markere et oppslag, klikker du på sidetallene under ikonet for oppslaget.

Noen valg for oppslag, for eksempel valgene på menyen i Sider-panelet, er bare tilgjengelige når et helt oppslag er markert.

Legge til nye sider i et dokument

Gjør ett av følgende:

Hvis du vil legge til en side etter den aktive siden eller det aktive oppslaget, velger du knappen Ny side på Sider-panelet eller velger
Layout > Sider > Legg til side. Den nye siden bruker den samme malen som den eksisterende aktive siden.

Hvis du vil legge til flere sider på slutten av dokumentet, velger du Fil > Dokumentoppsett. Angi totalt sideantall for dokumentet i
dialogboksen Dokumentoppsett. Det blir nå lagt til sider etter den siste siden eller det siste oppslaget.

Hvis du vil legge til sider og angi dokumentmalen, velger du Sett inn sider på menyen i Sider-panelet eller velger Layout > Sider > Sett
inn sider. Angi hvor sidene skal legges til, og marker en mal du vil bruke.

Opprette fargeetiketter for sideminiatyrer

Du kan tilordne fargede etiketter til sideminiatyrene i Sider-panelet. Fargeetiketter kan for eksempel brukes til å angi status for sider, eksempelvis
grønn etikett for ferdige oppslag, gul etikett for oppslag under produksjon, og rød etikett for ikke-påbegynte oppslag.

1. Marker sidene der du vil bruke fargeetikettene, i Sider-panelet.

2. Velg Fargeetikett på menyen i Sider-panelet, og velg deretter fargen du vil tilordne.

Fargeetikettene vises under miniatyren i Sider-panelet.

Når du bruker en fargeetikett på malsider, påvirkes alle sider der malen brukes. Når du derimot bruker en fargeetikett på enkeltsider i dokumentet,
brukes fargeetiketten for dokumentsidene. Hvis du vil bruke en fargeetikett for malsider, markerer du dokumentsidene du vil endre, og velger
deretter Fargeetikett > Bruk malfarge på menyen i Sider-panelet.
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Flytende og alternative layouter | CC, CS6

Merk:

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Følgende emner dekkes
Anbefalt arbeidsflyt
Flytende layouter

Regler for flytende side
Alternative layouter

Opprette alternative layouter

Sideregler for alternative og flytende layouter gir deg fleksibiliteten til å utforme for flere sidestørrelser, retninger eller proporsjoner effektivt.

Til publisering i flere formater og størrelser kan du velge den designstrategien som passer best til prosjektet: Håndlaget, semi-automatisk eller
helautomatisk. Graden av designkontroll synker hvis du baserer deg helt på helautomatisk arbeidsflyt. InDesign gir flere forbedringer til strategien
du har valgt for å avbalansere kostnader og kontroll.

Automatisk flytende layoutbasert publisering er ikke mulig ennå, på grunn av utilgjengelig, kompatibel teknologi for visningsprogram. 

Anbefalt arbeidsflyt

 
A. Arbeidsflyt for alternativ layout B. Regler for alternativ layout og flytende side 

TRINN 1: Velg en målenhet og tilhørende dimensjon og retning. Deretter oppretter du den primære layouten for alle sidene.

TRINN 2: Du kan også legge til sideregler for flytende Adobe-layout for å få hjelp til å tilpasse innhold til forskjellige proporsjoner og størrelser.
Regler for flytende side er nyttige hvis du angir flere enheter. Uten regler for flytende side må du opprette en unik layout manuelt for alle mulige
størrelser og retninger Se Flytende layouter.

TRINN 3: Bruk funksjonen Opprett alternativ layout for å opprette nye sider i det samme dokumentet. Det kan hende at du må tilpasse layouten
manuelt, avhengig av den primære layouten og reglene for flytende side. Gjenta dette trinnet for alle nye størrelser og retninger. Se Alternative
layouter.

Flytende layouter
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Skala

 
Flytende layouter

Med flytende layouter er det lettere å designe innhold for flere sidestørrelser, retninger eller enheter. Bruk regler for flytende side for å bestemme
hvordan objekter på en side skal tilpasses når du oppretter alternative layouter og endrer størrelsen, retningen eller proporsjonene.

Du kan bruke forskjellige regler på forskjellige sider, avhengig av layouten og målene. Bare én regel for flytende side kan brukes på en side om
gangen Flytende layout er et generelt begrep som dekker en rekke bestemte regler for flytende side, herunder skalering, midtstill på nytt og
hjelpelinje- og objektbaserte sideregler.

Bruk regler for flytende side for å tilpasse innhold for utdatastørrelser.

For å tilpasse layouter ved oppretting av nye sider i det samme dokumentet ved hjelp av alternative layouter.
For å tilpasse layouter ved endring av eksisterende sidestørrelser. Dette er mer effektivt enn den forrige Layoutjustering-funksjonen.

Hvis du vil bruke en regel for flytende side, velger du Side-verktøyet  og klikker på en side. Velg så en regel for flytende side fra kontrollinjen.
Du kan også bruke Layout > Flytende layout.

Hvis du vil forhåndsvise effektene av regelen som blir brukt, bruker du Side-verktøyet til å dra sidehåndtakene for å endre størrelsen på siden.
Siden går tilbake til den opprinnelige størrelsen når du slipper det.

Hvis du vil endre størrelsen på siden, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og deretter drar du. Hvis du bruker musen når du
endrer størrelsen på siden, kan det imidlertid resultere i sider som er litt forskjellige fra størrelsen du hadde tenkt deg. Det er mer nøyaktig å
endre størrelsen på siden med widgetene Høyde og Bredde fra kontrollinjen.

 
Regler for flytende side 
A. Sideverktøyet B. Regler for flytende fra kontrollinjen C. Sidehåndtak D. Punkter for objektbaserte regler E. Flytende layout-panelet 

Regler for flytende side
Du kan bruke forskjellige regler for forskjellige sider. Du kan bare bruke én regel for flytende side på en side om gangen.

Se denne videoen for å finne ut hvordan du bruker reglene Ingen, Skaler og Midtstill på nytt når du endrer størrelsen på layouter. Lær også hva
Basert på mal innebærer. Bruke grunnleggende regler for flytende layout: Skaler, Midtstill på nytt og Basert på mal.

Alt innhold på siden behandles som en gruppe, og når du endrer størrelsen på siden på nytt, skaleres alle elementene proporsjonalt.
Resultatet ligner på letterboxing eller pillarboxing på TV-skjermer i HD.
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Midtstill på nytt

Basert på hjelpelinje

 
Regler for flytende side: Skala

Alt innhold på siden midtstilles automatisk på nytt, uansett bredde. I motsetning til Skala blir innholdet værende i den
opprinnelige størrelsen. Du kan oppnå lignende resultat i trygge soner i videoproduksjon ved hjelp av regelen Midtstill på nytt med nøye
planlegging og layout.

 
Regler for flytende side: Midtstill på nytt

Hjelpelinjer definerer en rett linje over hele siden der innholdet kan tilpasses.
Mellomrom kan legges til
Det blir endret størrelse på tekstrammer, og teksten flytes på nytt (men skaleres ikke).
Det blir endret størrelse på monterte tekstrammer, og det blir endret størrelse på beskjæring av markeringsdimensjon for innholdsrammen.

Hvis du vil legge til en flytende hjelpelinje, velger du først sideverktøyet, og deretter drar du hjelpelinjene fra linjalen.
Hjelpelinjebaserte regler er lik 3-stykkers og 9-stykkers skalering i Illustrator, Fireworks og Flash. Se denne videoen på Bruke hjelpelinjebaserte
regler for flytende layout.

Hvis du vil konvertere en hjelpelinje, velger du sideverktøyet og klikker ikonet for hjelpelinjen for å konvertere til flytende hjelpelinje, på
hjelpelinjen. Den flytende hjelpelinjen vises som en stiplet linje, mens en hjelpelinje er en heltrukket linje.

 
Regler for flytende side: Basert på hjelpelinje
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Objektbasert

Til toppen av siden

Du kan angi flytende virkemåte for størrelse og plassering i forhold til sidekanten for hvert objekt, enten fast eller relativ.
Hver side i et objekts markeringsramme eller ramme kan enten være fast eller i forhold til tilsvarende sidekant. Den venstre siden i rammen
kan for eksempel bare ha et forhold til den venstre kanten av siden.
Høyden og bredden kan enten være fast, eller du kan endre størrelse i forhold til siden. 

Se denne videoen på Bruke objektbaserte regler for flytende layout.

 
Regler for flytende side: Objektbasert

Alternative layouter
Bruk alternative layouter hvis du ønsker forskjellige sidestørrelser for trykte media eller digital publisering innenfor det samme dokumentet. Du kan
bruke funksjonen til å opprette forskjellige størrelser av trykkede annonser. Du kan også designe horisontal og vertikal layout for enheter som
Apple iPad eller Android-nettbrett.

 
Alternative layouter og Sider-panelet

Bruker du alternative layouter sammen med flytende layouter, kan du redusere arbeidsmengden betydelig når du oppretter ny innholdslayout for
hver sidestørrelse og -retning.

Hvis du vil ha en rask oversikt, kan du se Alternative Layouter video av Lynda.com.

Opprette alternative layouter
For å opprette en alternativ layout gjør du følgende:

Velg Layout > Opprett alternativ layout
Velg Opprett alternativ layout fra Sider-panelmenyen
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Navn

Fra kildesider

Sidestørrelse

Bredde og høyde

Orientering

Regel for flytende side

Koble artikler

Kopier tekststiler til ny stilgruppe

Tilpassing av smart tekst

 
Opprette alternative layouter

Angi følgende alternativer i dialogboksen Opprett alternativ layout:

Skriv inn navnet på den alternative layouten.

Velg kildelayouten der innholdet skal plasseres.

Velg en sidestørrelse, eller angi en egendefinert størrelse for den alternative layouten.

Disse feltene viser størrelsen på den alternative layouten. Du kan angi dine egne verdier, men det endrer sidestørrelsen til
egendefinert.

Velg en orientering for den alternative layouten. Hvis du veksler mellom Stående og Liggende, oppdateres høyden og bredden.

Velg en regel for flytende side som skal brukes for den alternative layouten. Velg Behold eksisterende for å overføre
reglene for flytende side som brukes på kildesidene. Velg en annen regel for å bruke regler for nye flytende sider.

Aktiver dette alternativet for å montere objekter og koble dem til de opprinnelige objektene på kildelayouten. Når du oppdaterer det
opprinnelige objektet, er det enklere å behandle oppdateringer for koblede objekter. Se Tilknyttet innhold.

Aktiver dette alternativet for å kopiere alle tekstmaler, og monter dem i en ny gruppe. Dette alternativet er
nyttig hvis du må variere tekstmalene mellom forskjellige layouter.

Aktiver dette alternativet for å fjerne alle tvungne linjeskift og andre måloverstyringer for teksten.  
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Justere og fordele objekter

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Oversikt over Juster-panelet
Justere eller fordele objekter
Justere objekter med avstandsverktøyet
Fordele objekter med live fordeling

Oversikt over Juster-panelet
Du kan bruke Juster-panelet (Vindu > Objekt og layout > Juster) til å justere eller fordele objektene horisontalt eller vertikalt langs markeringen,
margene, siden eller oppslaget. Tenk over følgende når du arbeider med Juster-panelet:

Juster-panelet påvirker ikke objekter du har brukt kommandoen Lås plassering på, og justering av tekstavsnitt i rammene endres ikke.

Tekstjustering påvirkes ikke av valgene for justering av objekter. (Se Justere tekst.)

Du kan bruke dialogboksen Tastatursnarveier (Rediger > Tastatursnarveier) til å lage egendefinerte snarveier for justering og fordeling av
objekter. (Velg Objektredigering under Produktområde.)

Juster-panel
A. Knapper for vertikal justering B. Knapper for vertikal fordeling C. Fordeling med Bruk mellomrom D. Knapper for horisontal
justering E. Knapper for horisontal fordeling F. Valg for plassering av justering

Justere eller fordele objekter
Du kan bruke Juster-panelet til å justere eller fordele markerte objekter horisontalt eller vertikalt langs markeringen, margene, siden eller
oppslaget.

Objekter fordelt horisontalt på markeringen (øverst) og på marger (nederst)

1. Marker objektene du vil justere eller fordele.
2. Velg Vindu > Objekt og layout > Juster hvis du vil vise Juster-panelet.

Hvis du vil vise eller skjule andre panelvalg, velger du Vis valg eller Skjul valg på panelmenyen.

3. Gå til listen nede i panelet, og angi om du vil justere eller fordele objektene basert på markeringen, margene, siden eller oppslaget.
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4. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil justere objekter, klikker du på knappen for den aktuelle justeringstypen.

Hvis du vil fordele objekter, klikker du på knappen for den aktuelle fordelingstypen. Hvis du for eksempel velger knappen Fordel
venstrekanter når Juster til markering er aktivert, blir avstanden fra venstrekant til venstrekant lik på hvert objekt som er markert.

Bruk av valget Fordel horisontale midtpunkter for å få jevn avstand
A. Fordeler avstanden mellom midtpunktene i objektene jevnt B. Den samlede bredden er lik bredden før transformeringen

Hvis du vil angi avstanden mellom objekter, enten fra midtpunkt til midtpunkt eller fra kant til kant, angir du en verdi i Bruk mellomrom
under Fordel objekter. Klikk på en av knappene for å fordele markerte objekter langs den horisontale eller vertikale aksen.

Bruk av valget Fordel horisontale midtpunkter med en angitt verdi i Bruk mellomrom
A. Fordeler avstanden jevnt mellom objektene fra midtpunktet, etter en angitt verdi B. Endrer den samlede objektbredden

Hvis du vil angi avstanden mellom objektene (mellom motstående kanter), angir du en verdi i Bruk mellomrom under Fordel avstand.
(Hvis Fordel avstand ikke vises, velger du Vis valg på menyen i Juster-panelet.) Velg deretter knappen Fordel avstand slik at objektene
fordeles langs de horisontale eller vertikale aksene.
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

Bruk av valget Fordel horisontalt mellomrom med en angitt verdi i Bruk mellomrom
A. Lager en definert avstand mellom hvert enkelt objekt B. Endrer den samlede objektbredden

Når du bruker avstand med vertikal fordeling, vil de markerte objektene bli fordelt mellom toppen og bunnen. Det øverste objektet fordeles først.
Når du bruker avstand med horisontal fordeling, vil de markerte objektene bli fordelt mellom venstre og høyre side. Objektet lengst til venstre
fordeles først.

Du kan også bruke funksjonen for smarte mellomrom til å justere eller fordele objekter samtidig som du flytter dem. Hvis det for eksempel er 12
punkt mellom to vertikale objekter, og du flytter et tredje objekt 12 punkt nedenfor det andre objektet, vises midlertidige hjelpelinjer som du kan
bruke til å plassere objektet slik at det er justert.

Justere objekter med avstandsverktøyet
Med avstandsverktøyet kan du raskt justere avstanden mellom to eller flere objekter. Du kan også bruke dette verktøyet til å endre størrelsen på
flere objekter med felles justerte kanter samtidig, mens du beholder en fast avstand mellom dem. På den måten kan du justere layouten i ett
eneste trinn ved bare å endre avstanden mellom objektene.

Avstandsverktøyet ignorerer låste objekter og malsideobjekter.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av avstandsverktøyet, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid5155_id_no.

1. Velg avstandsverktøyet .

2. Flytt pekeren til et punkt mellom to objekter, og gjør ett av følgende:

Dra for å flytte mellomrommet og endre størrelsen på alle objekter som er justert langs mellomrommet.

Skift+dra for bare å flytte mellomrommet mellom de to nærmeste objektene.

Ctrl+dra (Windows) eller Kommando+dra (Mac OS) for å justere størrelsen på mellomrommet i stedet for å flytte det. Hold også nede
Skift-tasten for bare å justere mellomrommet mellom de to nærmeste objektene.

Alt+dra (Windows) eller Tilvalg+dra (Mac OS) for å flytte mellomrommet og objektene i samme retning. Hold også nede Skift-tasten for
bare å flytte de to nærmeste objektene.

Ctrl+Alt+dra (Windows) eller Kommando+Tilvalg+dra (Mac OS) for å justere størrelsen på mellomrommet og flytte objektene. Hold også
nede Skift-tasten for å endre størrelsen på mellomrommet og bare flytte de to nærmeste objektene.

Hvis du vil se tips om bruk av avstandsverktøyet, velger du verktøyet og åpner Verktøytips-panelet (Vindu > Diverse > Verktøytips).

Fordele objekter med live fordeling
Når du transformerer flere markerte objekter, kan du justere avstanden mellom dem proporsjonalt i stedet for å endre størrelsen på de faktiske
objektene. Du kan for eksempel endre avstanden mellom fem justerte rektangler uten å måtte bruke en Fordel-kommando.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av live fordeling, kan du gå til http://tv.adobe.com/go/4949/.

1. Marker objektene.

2. Begynn å dra i et markeringshåndtak mens du holder nede mellomromstasten. Fortsett å dra for å endre avstanden mellom objektene.

Flere hjelpeemner
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Opprette nye dokumenter (bare kinesisk, japansk og koreansk)

Til toppen av siden

Merk:

Til toppen av siden

Opprette nye dokumenter
Opprette et nytt dokument
Opprette et nytt dokument med layoutrutenett
Opprette et nytt dokument med marger og spalter
Valg for nytt dokument
Oversikt over dokumentvinduet
Opprette egendefinerte sidestørrelser
Definere dokumentforvalg
Opprette et dokument ved hjelp av et forvalg

Sideutforming begynner med det grunnleggende: opprette et nytt dokument, definere sider og plassere marger og spalter eller endre innstillinger
for rutenett.

Når du oppretter et dokument, kan du velge mellom to arbeidsflyter: Layoutrutenett eller Marger og spalter.

Merk: Uansett hvilken arbeidsflyt du velger, vil dokumentets filtype være akkurat den samme. Du kan vise et layoutrutenett opprettet i dokumentet
ved bruk av Marger og spalter, eller skjule et layoutrutenett opprettet ved bruk av valget Layoutrutenett ved å bytte mellom visningene.

Arbeidsflyt basert på tekstjustering ved bruk av Layoutrutenett er kun tilgjengelig i versjoner med asiatiske språk. Når du velger Layoutrutenett,
vises et rutenett av firkanter i dokumentet. Du kan angi antallet individuelle firkanter (antall rader eller tegn) fra innstillingene for sidestørrelse.
Dette bestemmer også sidemarger. Ved bruk av layoutrutenett kan du plassere et objekt nøyaktig på en side ved hjelp av enheter i rutenettet.

Valget for Marger og spalter-arbeidsflyt er det samme som i vestlige arbeidsflyter. Vestlige arbeidsflyter konfigureres fra Marger og spalter, og
objekter stilles opp på sidene uten layoutrutenett. Du kan velge horisontal eller vertikal skriveretning i både Marger og spalter- og Layoutrutenett-
arbeidsflyt.

 
Et dokument med layoutrutenett (venstre) Et dokument med marger og spalter (høyre)

Opprette et nytt dokument

1. Velg Fil > Ny > Dokument.

I dialogboksen Nytt dokument kombineres dialogboksene Dokumentoppsett og Marger og spalter, slik at du kan angi sidestørrelse, marger
og sidespalter på ett sted. Du kan når som helst endre disse innstillingene.

2. Angi valg for dokumentoppsett. (Se Valg for nytt dokument.)

Hvis du vil angi målene på utfalls- og satslinjeområdene, velger du Flere valg. Utfalls- og satslinjeområdene strekker seg ut fra kantene på
den definerte sidestørrelsen. Hvis du vil ha utfalls- eller satslinjeområder som strekker seg like langt ut på alle sider, klikker du ikonet for
Gjør alle innstillinger like .

3. Velg OK for å åpne et nytt dokument med innstillingene du har angitt.

Hvis du vil angi standardlayoutinnstillinger for alle nye dokumenter, velger du Fil > Dokumentoppsett eller Layout > Marger og spalter. Pass
på å lukke alle dokumenter når du skal angi innstillingene.

Opprette et nytt dokument med layoutrutenett

1. Velg Fil > Ny > Dokument.

2. Endre sideantall, sidestørrelse og andre valg. Hvis du vil angi målene på utfalls- og satslinjeområdene, velger du Flere valg.
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

Forvalg for dokument

Valg

Antall sider

Startside nr.

Motstående sider

Opprett tekstramme på malside

Primær tekstramme

Sidestørrelse

Orientering

Utfallende

3. Klikk Dialogboks for layoutrutenett og angi innstillingene for layoutrutenett. (Se Valg for layoutrutenett.)

4. Velg OK hvis du vil åpne et nytt dokument med de innstillingene du har angitt.

Layoutrutenettet er bare ment til layoutformål. For å legge til tekst i dokumentet legger du til rammerutenett eller tekstrammer.

Opprette et nytt dokument med marger og spalter
Når du oppretter et dokument med arbeidsflyt i vestlig mal, bruker du Marger og spalter. Hvis generelle layoutinnstillinger som marger og antallet
spalter i et dokument allerede er kjent, er dialogboksen Marger og spalter den enkleste metoden.

1. Velg Fil > Ny > Dokument.

2. Angi valg ved bruk av dialogboksen Nytt dokument. Hvert valg er det samme som når man oppretter et dokument med layoutrutenett.

3. Klikk Marger og spalter og marker dine valg ved bruk av dialogboksen Nye marger og spalter. Valgene er de samme som i dialogboksen
Marger og spalter. (Se Endre dokumentoppsett, marger og spalter.)

4. Velg OK.

Selv når et dokument er blitt opprettet ved bruk av Marger og spalter, kan du se layoutrutenettet ved å velge Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis
layoutrutenett og endre innstillingene for layoutrutenettet ved å velge Layout > Layoutrutenett.

Hvis du vil angi standard innstillinger for alle nye dokumenter, velger du Fil > Dokumentoppsett, Layout > Marger og spalter eller Layout >
Innstillinger for layoutrutenett og angir valg uten noen åpne dokumenter.

Valg for nytt dokument

Velg en forhåndsinnstilling som du har lagret tidligere.

Hvis du oppretter et dokument som skal skrives til PDF eller SWF for bruk på websider, endres flere alternativer i dialogboksen når du
velger alternativet Internett. Eksempelvis blir Motstående sider deaktivert, retningen endres fra stående til liggende, og det brukes en sidestørrelse
basert på skjermoppløsning. Disse innstillingene kan redigeres, men du kan ikke endre gjengivelsesinnstillingen etter at dokumentet er opprettet.
CS6: Valg for digital publisering er lagt til for publikasjoner beregnet på Digital Publishing Suite.

Angi antall sider som skal opprettes i det nye dokumentet.

Angi hvilket sidetall dokumentet skal starte på. Hvis du angir et partall (for eksempel 2) med Motstående sider aktivert, vil det første
oppslaget i dokumentet starte med et tosidig oppslag. Se Starte et dokument med et tosidig oppslag.

Velg dette alternativet slik at venstre- og høyresider er vendt mot hverandre i et dobbeltsidig oppslag, for eksempel for bøker
og blader. Fjern merket for dette valget for å la hver side stå alene, for eksempel når du skriver ut flygeblad eller plakater eller når du vil at
objekter skal falle ut i innbindingen.
Når du har opprettet et dokument, kan du bruke Sider-panelet til å lage oppslag med mer enn to sider eller angi at de første to sidene skal åpnes
som et oppslag. (Se Styre oppslagspaginering.)

CS5.5 og tidligere: Velg dette alternativet hvis du vil opprette en tekstramme på størrelse med området innenfor
marghjelpelinjene i henhold til spalteinnstillingene du har angitt. Maltekstrammen legges til i A-malen. (Se Bruke tekstrammer på malsider.)
Valget Opprett tekstramme på malside er bare tilgjengelig når du har valgt Fil > Ny > Dokument.

Bare CS6: Velg dette alternativet for å legge til en primær tekstramme på malsiden. Når du bruker en ny malside, vil
artikkelen i den primære tekstrammen automatisk flyte inn i den primære tekstrammen for den nye malsiden.

Velg en sidestørrelse på menyen, eller angi verdier for Bredde og Høyde. Sidestørrelse henviser til den endelige størrelsen du vil
ha etter at utfallende eller andre merker utenfor siden er fjernet.

Velg Stående  (på langs) eller Liggende  (på tvers). Disse ikonene virker dynamisk sammen med målene du angir under
Sidestørrelse. Når Høyde har den største verdien, velges ikonet for stående. Når Bredde har den største verdien, velges ikonet for liggende. Hvis
du klikker på ikonet som ikke er markert, bytter Høyde og Bredde verdier.
Tips: Hvis du vil angi dimensjoner for utfalls- og satslinjeområdene, velger du Flere valg i dialogboksen Nytt dokument. Hvis du vil ha utfalls- eller
satslinjeområder som strekker seg like langt ut på alle sider, velger du ikonet Gjør alle innstillinger like .

Utfallsområdet gjør det mulig å skrive ut objekter som er plassert i ytterkanten av den definerte sidestørrelsen. Hvis et objekt er
plassert i ytterkanten av en side med aktuelle dimensjoner, kan små feiljusteringer under utskriften eller ved tilskjæring gjøre at kanten i
utskriftsområdet blir delvis hvit. Plasser derfor slike objekter et stykke utenfor kanten, og beskjær etter at utskriften er ferdig. Utfallsområdet blir vist
med en rød linje i dokumentet. Du kan angi innstillinger for utfallsområde under Utfallende i dialogboksen Skriv ut.
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Satslinjeområdet forkastes når dokumentet beskjæres til sin endelige sidestørrelse. Satslinjeområdet inneholder utskriftsinformasjon og
informasjon om egendefinert fargesøyle, eller viser andre instruksjoner og beskrivelser for annen informasjon i dokumentet. Hvis objektene (for
eksempel i tekstrammer) er plassert i satslinjeområdet, kommer de med på utskriften, men forsvinner når dokumentene beskjæres til endelig
sidestørrelse.
Hvis objektene er utenfor utfallsområdet eller satslinjeområdet (det som strekker seg lengst), blir de ikke skrevet ut.

Du kan også velge ikonet Arkiver forvalg for dokument for å lagre dokumentinnstillingene for senere bruk.

Oversikt over dokumentvinduet
Hver side eller hvert sideoppslag i dokumentet har sitt eget montasjebord og hjelpelinjer, som vises i normal visningsmodus. (Velg Vis >
Skjermmodus > Normal hvis du vil bytte til normal visning.) Montasjebordet byttes ut med en grå bakgrunn når dokumentet vises i en av
forhåndsvisningsmodusene. (Se Forhåndsvise dokumenter.) Du kan endre fargen på bakgrunnen og hjelpelinjene for forhåndsvisningen i
innstillingene Hjelpelinjer og montasjebord.

 
Dokument og hjelpelinjer i normal visningsmodus 
A. Oppslag (svarte linjer) B. Side (svarte linjer) C. Marghjelpelinjer (magentafargede linjer) D. Spaltehjelpelinjer (fiolette linjer) E. Utfallsområde
(røde linjer) F. Satslinjeområde (blå linjer) 

Merknader til dokumentvinduet:

Linjer i andre farger er hjelpelinjer for linjaler som, når de brukes, vises i lagfargen når de markeres. Se Lag.

Hjelpelinjer for spalter vises foran hjelpelinjer for marger. Når en hjelpelinje for en spalte er rett foran en hjelpelinje for en marg, skjules
hjelpelinjen for margen.

Opprette egendefinerte sidestørrelser
Du kan opprette egendefinerte sidestørrelser som vises på Sidestørrelse-menyen i dialogboksen Nytt dokument.

1. Velg Fil > Ny > Dokument.

2. Velg Egendefinert sidestørrelse på Sidestørrelse-menyen.

3. Skriv inn et navn for sidestørrelsen, angi innstillinger for sidestørrelse og klikk deretter Legg til.

Filen New Doc Sizes.txt, som brukes til å opprette egendefinerte sidestørrelser i tidligere versjoner av InDesign, er ikke tilgjengelig i InDesign CS5
eller senere.

Definere dokumentforvalg
Du kan arkivere dokumentinnstillinger for sidestørrelse, spalter, marger og utfalls- og satslinjeområder i et forvalg for å spare tid og sikre
konsekvens i dokumenter.

1. Velg Fil > Forvalg for dokument > Definer.

2. Velg Ny i dialogboksen som vises.

3. Angi et navn på forvalget, og velg grunnleggende layoutinnstillinger i dialogboksen Nytt forvalg for dokument. (Se Valg for nytt dokument for
en beskrivelse av hvert valg.)

4. Velg OK to ganger.

Du kan arkivere et dokumentforvalg i en egen fil som du distribuerer til andre brukere. Du arkiverer og laster inn forvalgsfiler ved hjelp av
knappene Arkiver og Last inn i dialogboksen Forvalg for dokument.

196

http://help.adobe.com/nb_NO/InDesign/CS5/Using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-7089a.html
http://help.adobe.com/nb_NO/InDesign/CS5/Using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-70e8a.html


  Twitter™- og Facebook-innlegg dekkes ikke av vilkårene i Creative Commons.

Juridiske merknader   |   Personvernerklæring på Internett

Til toppen av sidenOpprette et dokument ved hjelp av et forvalg

1. Gjør ett av følgende:

Velg Fil > Forvalg for dokument > [navn på forvalg]. (Hold nede Skift mens du velger forvalget for å opprette et nytt dokument basert på
forvalget uten å åpne dialogboksen Nytt dokument.)

Velg Fil > Ny > Dokument, og velg et forvalg på menyen Forvalg for dokument i dialogboksen Nytt dokument.

Dialogboksen Nytt dokument viser layoutinnstillingene fra forvalget.

2. Gjør eventuelt endringer i innstillingene, og velg OK.

Hvis du vil hoppe over dialogboksen Nytt dokument, holder du nede Skift-tasten mens du velger et forvalg på menyen Forvalg for dokument.

Anbefalt arbeidsflyt for InDesign-dokumenter

Bruke dokumentmaler

Legge til dokumenter i en bokfil

Endre dokumentoppsett, marger og spalter
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Formatting grids
Named Grids panel overview
Create named grid formats
Apply a named grid to a frame
Edit named grids
Delete named grids
Import grid formats from other documents

Named Grids panel overview

Use the Named Grids panel (Window > Type & Tables > Named Grids) to save frame grid settings in named grid
format, and apply those settings to other frame grids. You can apply or change frame grid formats efficiently, and
easily keep the appearance of a document consistent, using grid formats.

Named Grids panel

A. Grid name B. New Grid Format button C. Delete icon 

In the Named Grids panel, the Layout Grid format is shown by default. The layout grid setting for the currently
selected page is reflected in this grid format. When more than one layout grid is set for a single document, the
settings shown in Layout Grid in the Named Grids panel vary depending on the selected page layout grid contents.

When a frame grid with grid formatting is selected, the current grid format name is highlighted in the Named Grids
panel.

Create named grid formats

Like styles, named grid formats let you save a collection of frame grid settings and apply those settings to other
frame grids.

1. To define a new grid format in accordance with the existing frame grid format, select the frame grid with
the selection tool.

2. Choose Window > Type & Tables > Named Grids.
3. Choose New Named Grid from the Named Grids panel menu.
4. Specify options in the Edit Grid Format dialog box, and click OK.
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If the named grid format you want to use is already saved in another InDesign document, you can import that grid
format into the current document.

When a new frame grid format is created based on an existing frame grid, changes to format attribute options also
are applied to the selected frame grid. If you do not want to modify the selected frame grid format, deselect the
frame grid before showing the Edit Grid Format dialog box.

Named Grid options

Named Grid options appear when you choose Window > Type & Tables > Named Grids.

Grid Name

Enter the name of the grid format.

Font

Select the font family and font style, and set the default font for the text to be placed in the grid.

Size

Specify individual grid sizes.

Vertical and Horizontal

Specify the grid scale for full-width Asian characters in %.

Char Aki

Specify the spacing between grid cells in the frame grid. This value will be the grid cell size.

Line Aki

Enter a value to specify the grid line spacing. The value used here is the distance between the bottom (or left)
edge of the character embox for the first line to the top (or right) edge of the character embox for the next line.

Line Align

Select an option to specify line alignment for the frame grid. For example, if Align Left/Top is selected, the
beginning of each line for a vertical type frame grid will be aligned with the top edge of the frame grid. (See Align
or justify text.)

Grid Align

Select an option to specify whether to align the text to the embox, ICF box, or roman baseline. See Align
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paragraphs to a baseline grid.

Char Align

Select an option to specify the method of aligning small characters to larger characters in a line. (See Align text of
different sizes.)

Apply a named grid to a frame

You can apply a custom named grid or the Layout Grid to a frame grid. If you apply the Layout Grid, the same
settings defined in the Layout Grid dialog box are used in the frame grid.

1. Select the frame grid using the Selection tool. You can also use the Type tool to click on the frame and
position the text insertion point or select text.

2. Click on the name of the format to be applied in the Named Grids panel or Control panel.

Applying a grid format causes grid format attributes to be set for text in the frame grid, but grid format
attributes will not be set for text which has been given Character or Paragraph styles, or text which has had
settings individually modified from the Character panel or Paragraph panel.

Note:

Priority is given to character style, paragraph style and grid format in that order in the frame grid.
Accordingly, when grid formatting is applied to text that has been given paragraph or character styles, a '+'
mark is shown next to each applied style name. (See Text formatting precedence.)

Before and after applying a grid format to the frame grid

3. To apply grid format attributes to the entire story, select the frame grid using the Selection tool and select
Edit > Apply Grid Format.

You can also add named grids to object styles. If you add a named grid to the default object style for grid frames,
all grid frames you create appear formatted according to the named grid you specify. (See About object styles.)

Edit named grids

You can change the grid format definitions at any time. When you change the definition of a grid format, all of the
frame grids formatted with that style change to conform with the newly defined style.

1. Using the Named Grids panel, select the grid format to be edited, and choose Named Grid Options from the
panel menu, or double-click the grid format you want to edit in the Named Grids panel.

2. Change the settings in the Modify Named Grid dialog box. (See Create named grid formats.)
3. Click OK.
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This modifies the grid format given to the currently selected frame grid. To modify settings for frame grids which
are not currently selected, perform the above operation without selecting any objects in the document, or double-
click the grid format name in the Named Grids panel while holding down Shift+Ctrl+Alt (Windows) or
Shift+Command+Option (Mac OS).

Delete named grids

The formatting applied to text in a frame is unchanged even if a grid format is deleted, but the link to the grid
format is removed.

1. Select the name of the grid format you want to delete in the Named Grids panel.
2. Choose Delete Named Grids from the panel menu, or click the Delete icon  at the bottom of the Named

Grids panel.

When you delete grid formats, the frame grid to which the grid format was applied doesn’t appear to change, but
the format is no longer connected with the grid format.

Import grid formats from other documents

1. Choose Load All Named Grids from the Named Grids panel menu.
2. Double-click the InDesign document containing the grid formats you want to import.

When you import a grid format from another document that has the same name as a grid format in the current
document, the existing grid format in the import destination will be overwritten, and when this grid format is
applied the grid format for all the frame grids will be changed.

Adobe also recommends

Customize layout and frame grids
Override character and paragraph styles

  Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.

Legal Notices   |   Online Privacy Policy
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Opprette tekstrammer
Flytte og endre størrelse på tekstrammer
Bruke tekstrammer på malsider
Endre egenskaper for tekstrammer
Angi ord- og tegnantall
Arbeide med flere språk

Opprette tekstrammer
Tekst i InDesign ligger i beholdere som kalles tekstrammer. (En tekstramme ligner en tekstboks i QuarkXPress og en tekstblokk i Adobe
PageMaker.) Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du lager en tekstramme, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4274_id_no.

Du kan flytte, endre størrelse på og endre tekstrammer på samme måte som grafikkrammer. Endringene du kan gjøre, bestemmes av verktøyet du
bruker til å markere en tekstramme:

Bruk tekstverktøyet  hvis du vil skrive inn eller redigere tekst i en ramme.

Bruk markeringsverktøyet  til generelle layoutoppgaver, for eksempel å flytte og endre størrelse på rammer.

Bruk segmentmarkøren  til å endre formen på en ramme.

Tekstrammer kan også forbindes med andre tekstrammer, slik at tekst i én ramme kan fortsette i en annen ramme. Rammer som er forbundet på
denne måten, er koblet. Tekstflyt gjennom én eller flere koblede rammer, kalles en artikkel. Når du monterer (importerer) en tekstbehandlingsfil,
kommer den inn i dokumentet som én enkelt artikkel, uansett hvor mange rammer den opptar.

Tekstrammer kan ha flere spalter. Tekstrammer kan lages på grunnlag av, men uavhengig av, tekstspalter på en side. En tospalters tekstramme
kan med andre ord monteres på en firespalters side. Tekstrammer kan også plasseres på malsider og fortsatt motta tekst på dokumentsider.

Hvis du ofte bruker den samme typen tekstramme, kan du opprette en objektmal som inneholder tekstrammeformatering, for eksempel strek-
og fyllfarger, tekstrammevalg og effekter for tekstflyt og gjennomsiktighet.

Når du monterer eller limer inn tekst, trenger du ikke å opprette en tekstramme. InDesign legger til rammer automatisk basert på
spalteinnstillingene for siden.

 Gjør ett av følgende:

Velg tekstverktøyet , og dra for å angi bredden og høyden på en ny tekstramme. Hvis du vil begrense rammen til et kvadrat, holder du
nede Skift mens du drar. Når du slipper museknappen, vises et tekstinnsettingspunkt i rammen.

Dra for å opprette en ny tekstramme

Klikk på start- eller sluttboksen på en annen tekstramme ved hjelp av markeringsverktøyet, og klikk eller dra deretter for å opprette en annen
ramme.

Bruk kommandoen Monter for å montere en tekstfil.

Klikk inne i en tom ramme ved hjelp av tekstverktøyet . Hvis valget Tekstverktøy konverterer rammer til tekstrammer er angitt i Tekst-delen
i dialogboksen Innstillinger, konverteres den tomme rammen til en tekstramme.

Flytte og endre størrelse på tekstrammer
Bruk markeringsverktøyet til å flytte eller endre størrelse på tekstrammer.

Hvis du vil flytte eller endre størrelse på en tekstramme uten å bytte fra tekstverktøyet  til et markeringsverktøy, holder du nede Ctrl (Windows)
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eller Kommando (Mac OS) mens du drar rammen.

Flytte en tekstramme
Bruk markeringsverktøyet til å dra rammen.
Bruk tekstverktøyet, og hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar rammen. Når du slipper tasten, er tekstverktøyet
fortsatt valgt.

Endre størrelse på en tekstramme
 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil endre størrelse ved hjelp av tekstverktøyet , holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar et av
rammehåndtakene. Hvis du holder nede museknappen ett sekund før du begynner å dra, vil teksten formes på nytt mens du endrer størrelse
på rammen.

Merk: Hvis du klikker på tekstrammen i stedet for å dra den, mister du markering av tekst eller plasseringen av innsettingspunktet.

Hvis du vil endre størrelse ved hjelp av markeringsverktøyet , drar du et av rammehåndtakene på en av kantene på rammen. Hold nede
Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) hvis du vil skalere teksten innenfor rammen. (Se Skalere tekst.)

Hvis du raskt vil tilpasse rammen til innholdet, bruker du markeringsverktøyet til å markere tekstrammen og dobbeltklikker på et av
håndtakene. Hvis du for eksempel dobbeltklikker på det midtre nedre håndtaket, festes bunnen av rammen til bunnen av teksten. Hvis du
dobbeltklikker på det midtre høyre håndtaket, beholdes høyden samtidig som bredden reduseres, slik at rammen fylles.

Du kan også dobbeltklikke på et håndtak på en ramme med skjult tekst hvis du vil utvide høyden eller bredden, slik at hele teksten får
plass i rammen. Hvis en tekstramme inneholder mer skjult tekst enn det kan bli plass til på siden, endres ikke størrelsen på tekstrammen.

Dobbeltklikk på håndtaket for å endre størrelsen på tekstrammen.

Hvis du vil tilpasse tekstrammen til innholdet, markerer du rammen ved hjelp av markeringsverktøyet og velger Objekt > Tilpasning > Tilpass
ramme til innhold. Bunnen av tekstrammen tilpasses innholdet i teksten. Hvis en tekstramme inneholder mer skjult tekst enn det kan bli plass
til på siden, endres ikke størrelsen på tekstrammen.

Hvis du vil endre størrelse ved hjelp av skaleringsverktøyet , drar du for å endre størrelsen på rammen. (Se Skalere tekst.)

Bruke tekstrammer på malsider
Når du begynner på et nytt dokument, kan du velge Opprett tekstramme på malside, slik at en tom tekstramme monteres på standardmalsiden for
dokumentet. Denne rammen har spalte- og margattributtene som er angitt i dialogboksen Nytt dokument.

Følg disse retningslinjene for bruk av tekstrammer på malsider:

Bruk maltekstrammer når du vil at hver side i dokumentet skal inneholde en tekstramme på størrelse med en side, som du kan la teksten
flyte inn i eller skrive inn teksten i. Hvis dokumentet krever mer variasjon, som sider med ulikt antall rammer eller rammer med ulik lengde,
lar du være å merke av for valget Opprett tekstramme på malside og bruker tekstverktøyet til å opprette rammer på maler.

Uansett om Opprett tekstramme på malside er aktivert eller ikke, kan du legge til tekstrammer på malsider som plassholdere. Du kan koble
disse tomme plassholderrammene sammen hvis du vil opprette en flyt.

Du lager tekstflyt i maltekstrammer ved å bruke de samme fremgangsmåtene som for rammer som er opprettet på dokumentsider.

Hvis du trenger å skrive inn tekst i en maltekstramme på en dokumentside, holder du nede Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift
(Mac OS) mens du klikker på tekstrammen på dokumentsiden. Klikk deretter i rammen med tekstverktøyet, og begynn å skrive inn tekst.

Du kan bruke Smart tilpassing av tekstflyt til å endre eller fjerne sider automatisk mens du skriver og redigerer tekst. Når du skriver inn tekst
på slutten av en koblet tekstramme basert på en malside, blir det som standard lagt til en ny side, der du kan fortsette å skrive i den nye
tekstrammen. Du kan redigere innstillinger for Smart tilpassing av tekstflyt.

Hvis du endrer sidemargene, justeres tekstrammene bare til de nye margene hvis Aktiver layoutjustering er valgt.
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Hvis du velger Opprett tekstramme på malside, påvirker ikke dette om nye sider legges til når du har autoamtisk tekstflyt.

Endre egenskaper for tekstrammer
Bruk Valg for tekstramme til å endre innstillinger, for eksempel antallet spalter i rammen, den vertikale justeringen av tekst i rammen eller
rammemargen, som er avstanden for margene mellom teksten og rammen.

Før (til venstre) og etter (til høyre) definering av innfelling og to spalter i en tekstramme

Hvis du vil bruke de samme egenskapene for flere tekstrammer, kan du opprette en objektmal som kan brukes for tekstrammene.

1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere en ramme, eller bruk tekstverktøyet  til å klikke i tekstrammen eller markere tekst.
2. Velg Objekt > Valg for tekstramme, eller hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og dobbeltklikk deretter i tekstrammen med et

markeringsverktøy.
3. Endre valg for tekstramme, og velg deretter OK.

Disse tekstrammevalgene er tilgjengelige når du definerer en objektmal for tekstbokser. Se Objektmaler.

Legge til spalter i en tekstramme
Du kan opprette spalter i en tekstramme ved hjelp av dialogboksen Valg for tekstramme.

Du kan ikke opprette spalter med ulike bredder i en tekstramme. Hvis du vil opprette spalter med ulike bredder eller høyder, legger du til
koblede tekstrammer side ved side enten på en dokumentside eller en malside.

1. Bruk markeringsverktøyet til å markere en ramme, eller bruk tekstverktøyet til å klikke i tekstrammen eller markere teksten.
2. Velg Objekt > Valg for tekstramme.
3. Angi antall spalter, bredden for hver spalte og spaltemellomrom for tekstrammen.
4. (Valgfritt) Velg Fast spaltebredde hvis du vil beholde spaltebredden når du endrer størrelse på rammen. Hvis du angir dette valget, kan

antallet spalter endres når du endrer størrelsen på rammen, men bredden endres ikke.

Fast spaltebredde
A. Opprinnelig tekstramme med to spalter B. Bredden er endret med Fast spaltebredde deaktivert (fremdeles to spalter) C. Bredden er
endret med Fast spaltebredde aktivert (fire spalter)

5. (Valgfritt) Velg Balanser kolonner for å få jevn tekst nederst i en tekstramme med flere spalter.
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Før og etter balansering av spalter

Endre rammemarg for tekstramme
1. Bruk markeringsverktøyet til å markere en ramme, eller bruk tekstverktøyet til å klikke i tekstrammen eller markere teksten.
2. Velg Objekt > Valg for tekstramme.
3. Angi forskyvningsavstand for Topp, Venstre, Bunn og Høyre i Rammemarg-delen i fanen Generelt. (Velg ikonet Gjør alle innstillinger like 

hvis du vil bruke samme avstand på alle sidene.)

Hvis rammen du har markert, ikke er et rektangel, kan du ikke angi innstillinger for Topp, Venstre, Bunn og Høyre. Valget Innfelling vises i stedet.

Valg for forskyvning ved første grunnlinje
Hvis du vil endre valgene for den første grunnlinjen i en markert tekstramme, velger du Objekt > Valg for tekstramme og velger fanen
Grunnlinjevalg. Disse valgene vises på Forskyvning-menyen under Første grunnlinje:

Accent Høyden til tegnet "d" i skrifttypen kommer under den øvre rammemargen i tekstrammen.
Høyde på store bokstaver Toppen av store bokstaver berører den øverste rammemargen i tekstrammen.
Linjeavstand Bruk tekstens linjeavstandsverdi som avstand mellom grunnlinjen for første tekstlinje og øverste rammemarg i rammen.
x-høyde Høyden til tegnet "x" i skrifttypen kommer under den øvre rammemargen i rammen.
Fast Angi avstanden mellom grunnlinjen for den første tekstlinjen og den øverste rammemargen i rammen.
Min. Velg en minimumsverdi for grunnlinjeforskyvningen. Hvis du for eksempel velger Linjeavstand og angir en minimumsverdi på 1p, brukes bare
verdien for linjeavstand når den er større enn 1 pica.

Hvis du vil feste toppen av teksten til et rutenett, velger du enten Linjeavstand eller Fast, slik at du kan styre plasseringen av den første
grunnlinjen med tekst i tekstrammer.

Angi registerlinjer for en tekstramme
I noen tilfeller vil du kanskje bruke registerlinjer for en ramme, men ikke for hele dokumentet. Du bruker dialogboksen Valg for tekstramme til å
angi at det skal vises registerlinjer for en tekstramme. Vær oppmerksom på følgende når du setter opp registerlinjer for en tekstramme:

Registerlinjene for dokumentet vises ikke foran eller bak tekstrammer som har egne registerlinjer.

Hvis Rutenett i bakgrunnen er valgt i innstillinger for rutenett, overstyrer rammebaserte registerlinjer dokumentbaserte registerlinjer. Hvis
Rutenett i bakgrunnen ikke er valgt, overstyrer dokumentbaserte registerlinjer rammebaserte registerlinjer.

1. Velg Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer hvis du vil vise alle registerlinjene, inkludert registerlinjene i en tekstramme.
2. Marker tekstrammen, eller plasser innsettingspunktet i en tekstramme, og velg Objekt > Valg for tekstramme.

Hvis du vil at registerlinjen skal brukes for alle rammene i en artikkel (selv om én eller flere koblede rammer ikke inneholder tekst), plasserer
du innsettingspunktet i teksten, velger Rediger > Marker alt og angir innstillingene for registerlinje i dialogboksen Valg for tekstramme.

3. Velg fanen Grunnlinjevalg.
4. Velg Bruk egendefinerte registerlinjer under Registerlinjer, og utfør ett eller flere av følgende trinn:

Start Skriv inn en verdi som angir hvor mye rutenettet skal forskyves fra øverst på siden, toppmargen, øverst i rammen eller øvre
rammemarg avhengig av hvilket valg du angir på menyen I forhold til.

I forhold til Angi om registerlinjen skal begynne i forhold til toppen av siden, toppmargen på siden, toppen av tekstrammen eller toppen av
tekstrammemargen.

Øk hver Angi en verdi for avstanden mellom rutenettlinjene. Vanligvis bør du angi en verdi som er lik verdien for linjeavstand for
brødteksten, slik at tekstlinjene er perfekt justert til rutenettet.

Farge Velg hvilken farge rutenettlinjene skal ha, eller velg (Lagfarge) hvis du vil bruke samme farge som laget som tekstrammen vises på.

Hvis du ikke kan se registerlinjen i en tekstramme, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer for å være sikker på at
registerlinjene ikke er skjult. Hvis registerlinjene fremdeles ikke vises, kontrollerer du visningsgrensen for registerlinjer i Rutenett-delen i
dialogboksen Innstillinger. Det kan hende at du må zoome inn rammen eller redusere grensenivået for å vise rutenettet.
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Angi ord- og tegnantall
1. Plasser innsettingspunktet i en tekstramme hvis du vil vise antall for hele koblingen av rammer (artikkelen), eller marker teksten du vil vite

antall for.
2. Velg Vindu > Info for å vise Info-panelet.

I Info-panelet vises det hvor mange tegn, ord, linjer og avsnitt du har i en tekstramme. Det viser også hvor innsettingspunktet er plassert inne i
tekstrammen.

Arbeide med flere språk
Du kan tilordne språk til forskjellig tekst. Tilordning av riktig språk til tekst er spesielt nyttig for stavekontroll og orddeling. (Se Tilordne et språk til
tekst.)

Hvis du har behov for å arbeide med asiatisk tekst, finnes det spesialversjoner av InDesign for japansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk og
koreansk. Med disse versjonene kan du opprette layout- og rammerutenett for å lage flerbytetegn, og versjonene inneholder også flere funksjoner
for formatering av flerbytetekst, i tillegg til flere skrifter.

Det finnes også en spesialversjon av InDesign for formatering av midtøstlige språk, inkludert hebraisk, arabisk, farsi og urdu, der teksten
formateres fra høyre mot venstre. Denne versjonen heter InDesign ME.

Hvis du vil ha mer informasjon om kjøp av InDesign ME eller en asiatisk språkversjon av InDesign, kan du gå til Adobes webområde.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Opprette en bokfil
Legge til dokumenter i en bokfil
Administrere bokfiler
Synkronisere bokdokumenter
Konvertere bokfiler fra tidligere versjoner av InDesign
Nummerere sider, kapitler og avsnitt i en bok
Skrive ut eller levere en bokfil

Opprette en bokfil
En bokfil er en samling dokumenter som kan dele maler, fargeprøver, malsider og andre objekter. Du kan nummerere sider i dokumenter i bøker i
løpende rekkefølge, skrive ut markerte dokumenter i en bok eller eksportere dem til PDF. Ett dokument kan tilhøre flere bokfiler.

Ett av dokumentene som legges til i en bok, er malkilden. Som standard er malkilden det første dokumentet i boken, men du kan velge en ny
malkilde når som helst. Når du synkroniserer dokumenter i en bok, erstattes de angitte malene og fargeprøvene som er i andre dokumenter i en
bok, med dem fra malkilden.

Michael Murphy har laget en opplæringsvideo om å opprette bøker på Grunnleggende om bøker.

1. Velg Fil > Ny > Bok.
2. Angi et navn på boken og en plassering, og velg Arkiver.

Bok-panelet vises. Bokfilen arkiveres med filtypen .indb.

3. Legg til dokumenter i bokfilen.

Legge til dokumenter i en bokfil
Når du oppretter en bokfil, åpnes den i Bok-panelet. Bok-panelet er arbeidsområdet til en bokfil. Der kan du legge til, fjerne eller omorganisere
dokumenter.

1. Velg Legg til dokument på menyen i Bok-panelet, eller velg plussknappen  nederst i Bok-panelet.
2. Marker Adobe InDesign-dokumentet eller -dokumentene du vil legge til, og velg Åpne.

Du kan dra og slippe filer i Bok-panelet fra et vindu i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS). Du kan også dra et dokument fra én bok
til en annen. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) hvis du vil kopiere dokumentet.

3. Hvis du har tatt med dokumenter fra tidligere versjoner av InDesign, konverteres de til Adobe InDesign CS5-format når de legges til i boken.
Angi et nytt navn for det konverterte dokumentet (eller la navnet være som det er) i dialogboksen Arkiver som, og velg Arkiver.
Merk: Du må konvertere Adobe PageMaker- eller QuarkXPress-dokumenter før du legger dem til i bokfilen.

4. Hvis det er nødvendig, endrer du rekkefølgen på dokumentene i panelet ved å dra dem opp eller ned til riktig plassering i listen.
5. Hvis du vil angi et dokument som malkilden, klikker du i boksen ved siden av navnet på dokumentet i panelet.

Hvis du vil åpne et dokument i en bokfil, dobbeltklikker du på dokumentnavnet i Bok-panelet.

Administrere bokfiler
Alle åpne bokfiler vises på en egen fane i Bok-panelet. Hvis flere bøker er åpne samtidig, velger du fanen for å vise denne boken fremst og få
tilgang til panelmenyen.

Ikoner i Bok-panelet viser gjeldende status for et dokumentet, for eksempel om det er åpent , mangler , er endret  (dokumentet ble redigert,
eller side- eller seksjonsnumre ble endret mens boken var lukket) eller er i bruk  (hvis en annen person har dokumentet åpent i en behandlet
arbeidsflyt). Ingen ikoner vises ved siden av lukkede dokumenter.

Hvis du vil vise banenavnet til et dokument i en bok, holder du musepekeren over dokumentnavnet til det vises et verktøytips. Du kan også
velge Dokumentinformasjon på menyen i Bok-panelet.

Arkivere en bokfil
Bokfiler er atskilte fra dokumentfiler. Når du for eksempel velger Arkiver bok, arkiveres endringer i boken, men ikke i dokumentene i boken.

 Gjør ett av følgende:
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Hvis du vil arkivere en bok under et nytt navn, velger du Arkiver bok som på menyen i Bok-panelet. Angi et arkiveringssted og et filnavn, og
velg Arkiver.

Hvis du vil arkivere en eksisterende bok under samme navn, velger du Arkiver bok på menyen i Bok-panelet, eller du klikker på Arkiver-
knappen  nederst i Bok-panelet.

Merk: Hvis du deler bokfiler over en server, må du kontrollere at du har et filbehandlingssystem, slik at du ikke arkiverer over andres endringer
ved et uhell.

Lukke en bokfil
Hvis du vil lukke én enkelt bok, velger du Lukk bok på menyen i Bok-panelet.
Hvis du vil lukke alle åpne bøker som er parkert sammen i samme panel, klikker du på lukkeknappen på tittellinjen i Bok-panelet.

Fjerne bokdokumenter
1. Marker dokumentet i Bok-panelet.
2. Velg Fjern dokument på menyen i Bok-panelet.

Når du fjerner dokumentet fra bokfilen, slettes ikke filen på disken. Dokumentet fjernes bare fra bokfilen.

Erstatte bokdokumenter
1. Marker dokumentet i Bok-panelet.
2. Velg Erstatt dokument på menyen i Bok-panelet, finn dokumentet du vil erstatte det med, og velg Åpne.

Åpne en bokfil i Utforsker eller Finder

1. Velg et dokument i Bok-panelet.

2. Velg Vis i Utforsker (Windows) eller Vis i Finder (Mac OS) på menyen i Bok-panelet.

Et leservindu med den valgte filen åpnes.

Synkronisere bokdokumenter
Når du synkroniserer dokumenter i en bok, kopieres elementene du angir, enten maler, variabler, malsider, forvalg for overlapping,
kryssreferanseformater, innstillinger for betinget tekst, nummererte lister eller fargeprøver, fra malkilden til de angitte dokumentene i boken. Alle
elementer som har identiske navn, erstattes.

Hvis elementene i malkilden ikke finnes i dokumentene som synkroniseres, legges de til. Elementer som ikke er inkludert i malkilden, endres ikke i
dokumentene som synkroniseres.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du synkroniserer bokdokumenter, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0216_no.

Velg elementer som skal synkroniseres
1. Velg Synkroniseringsvalg på menyen i Bok-panelet.
2. Velg elementene du vil kopiere fra malkilden til andre bokdokumenter.

Pass på at du markerer alle maler som er inkludert i definisjonene av andre maler. En objektmal kan for eksempel inneholde avsnitts- og
tegnmaler som igjen inneholder fargeprøver.

3. Velg Grupper for smart malsamsvar hvis du vil unngå duplisering av maler med entydig navn som har blitt flyttet til eller fra malgrupper.

Sett at malkilden inneholder en tegnmal i en malgruppe, og at dokumentet som synkroniseres, inneholder samme tegnmal utenfor
malgruppen. Hvis det er merket av for dette valget, flyttes tegnmalen til malgruppen i synkroniserte dokumenter.

Hvis det ikke er merket av for dette valget, opprettes det en ny forekomst av tegnmalen i malgruppen med valg som samsvarer med
malkilden. Tegnmalen utenfor malgruppen endres ikke.

Merk: Hvis et dokument inneholder flere maler med samme navn (for eksempel Tegnmal 1 i en malgruppe og Tegnmal 1 utenfor en
malgruppe), virker InDesign som om det ikke er merket av for valget. Du oppnår det beste resultatet ved å opprette maler med unike navn.

4. Velg OK.

Synkronisere dokumenter i en bokfil
Du kan synkronisere boken mens dokumenter i boken er lukket. De lukkede dokumentene åpnes automatisk. Deretter utføres eventuelle
endringer, og til slutt arkiveres og lukkes dokumentene. Dokumenter som er åpne når du synkroniserer, endres, men de arkiveres ikke.

1. Klikk i den tomme boksen ved siden av dokumentet du vil angi som malkilde, i Bok-panelet. Ikonet for malkilde  angir hvilket dokument
som er malkilden.
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Valgt malkilde

2. Kontroller at elementene du vil kopiere fra malkilden, er valgt i dialogboksen Synkroniseringsvalg.
3. Marker dokumentene du vil synkronisere med malkildedokumentet, i Bok-panelet. Hvis ingen dokumenter er markert, synkroniseres hele

boken.
Hvis du vil være sikker på at ingen dokumenter er markert, klikker du i det tomme, grå området under dokumentene i boken. Du må
kanskje bla i Bok-panelet eller endre størrelse på det. Du kan også holde nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og klikke på et
markert dokument for å fjerne markeringen.

4. Velg Synkroniser valgte dokumenter eller Synkroniser bok på menyen i Bok-panelet, eller klikk på Synkroniser-knappen  nederst i Bok-
panelet.

Merk: Hvis du velger Rediger > Angre, angres bare endringer i dokumenter som er åpne når du synkroniserer.

Synkronisere malsider
Malsider synkroniseres på samme måte som andre elementer. Det vil si at malsider med samme navn (for eksempel A-mal) som dem i malkilden
erstattes. Synkronisering av malsider er nyttig for dokumenter som bruker de samme utformingsobjektene, for eksempel løpende topptekst eller
bunntekst. Hvis du imidlertid vil beholde sideobjekter på en malside i andre dokumenter enn malkilden, kan du la være å synkronisere malsidene
eller opprette malsider med forskjellige navn.

Alle malsideobjekter som overskrives på dokumentsider etter at du har synkronisert maler for første gang, kobles fra malen. Hvis du har tenkt å
synkronisere malsider i boken, kan det være lurt å synkronisere alle dokumentene i boken på begynnelsen av utformingsprosessen. På den måten
beholder overstyrte malsideobjekter koblingen til malsiden og fortsetter å bli oppdatert av endrede malsideobjekter i malkilden.

Det kan også være lurt å synkronisere malsider ved å bruke bare én kildemal. Hvis du synkroniserer fra en annen kildemal, kan overstyrte
malsideobjekter bli koblet fra malsiden. Hvis du må synkronisere ved å bruke en annen malkilde, deaktiverer du valget av Malsider i dialogboksen
Synkroniseringsvalg før du gjør det.

Konvertere bokfiler fra tidligere versjoner av InDesign
Du kan konvertere en bokfil som er opprettet i en tidligere versjon av InDesign, ved å åpne og arkivere den i InDesign CS5. Når du synkroniserer,
oppdaterer nummereringen, skriver ut, pakker eller eksporterer en konvertert bok, konverteres dokumentene i den også til InDesign CS5-format.
Du kan bestemme om du vil skrive over eller beholde de originale dokumentfilene.

Konvertere en bokfil for bruk med InDesign CS5
1. Velg Fil > Åpne i InDesign CS5.
2. Velg bokfilen som er opprettet i en tidligere versjon av InDesign, og velg OK.

Det vises en advarsel hvis bokfilen inneholder dokumenter som er arkivert i et tidligere InDesign-format.

3. Velg Arkiver bok som på menyen i Bok-panelet. Angi et nytt navn på den konverterte bokfilen, og velg Arkiver.

Konvertere dokumenter i en bokfil
1. Åpne bokfilen i InDesign CS5.
2. På menyen i Bok-panelet:

Hvis du vil at originaldokumentene skal overskrives under konvertering, velger du Automatisk dokumentkonvertering.

Hvis du vil beholde originaldokumentene og arkivere de konverterte dokumentene med nye navn, deaktiverer du Automatisk
dokumentkonvertering. (Boklisten oppdateres med de konverterte filene, ikke originalene.)

3. Gjør ett av følgende for å konvertere dokumentene:

Velg Synkroniser Bok på menyen i Bok-panelet. (Se Synkronisere bokdokumenter.)

Velg Oppdater nummerering > Oppdater all nummerering på menyen i Bok-panelet.

4. Hvis Automatisk dokumentkonvertering ikke er valgt, blir du spurt for hvert dokument om du vil arkivere det med et nytt navn.

Merk: Dokumenter konverteres også når du skriver ut eller eksporterer boken til Adobe PDF.

Nummerere sider, kapitler og avsnitt i en bok
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Du kan angi hvordan sider, kapitler og avsnitt skal nummereres i en bok. I en bokfil angis nummereringsstiler og startnumre for sider og kapitler av
hvert dokuments innstillinger i dialogboksen Nummererings- og seksjonsvalg eller i dialogboksen Nummereringsvalg for dokument. Du kan åpne
en av disse dialogboksene ved å velge Layout > Nummererings- og seksjonsvalg i dokumentet eller ved å angi Valg for dokumentnummerering på
Bok-panelmenyen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til sidenummerering i et dokument, kan du se Legge til sidenummerering.

For nummererte avsnitt (for eksempel lister over figurer) angis nummerering av maldefinisjonen for nummererte lister som avsnittsmalen
inneholder.

Sideområdet vises ved siden av hvert dokumentnavn i Bok-panelet. Som standard oppdateres side- og avsnittsnummereringen i Bok-panelet når
du legger til eller fjerner sider i dokumenter i en bok, eller når du endrer bokfilen, for eksempel ved å endre rekkefølgen på, legge til eller fjerne
dokumenter. Hvis du slår av innstillingen for automatisk oppdatering av side- og avsnittsnumre, kan du oppdatere nummereringen i en bok
manuelt.

Hvis nummereringen er feil når boken oppdateres, kan problemet være at du har angitt absolutte numre i stedet for seksjonsnumre i Generelle
innstillinger. Se Vise absolutt nummerering eller seksjonsnummerering i Sider-panelet.

Hvis et dokument mangler eller ikke kan åpnes, vises sideområdet som "?" fra stedet der det manglende dokumentet skulle vært, og til slutten av
boken. Det angir at det egentlige sideområdet er ukjent. Fjern eller erstatt det manglende dokumentet før du oppdaterer nummereringen. Hvis I
bruk-ikonet  vises, har noen åpnet dokumentet på en annen datamaskin i en behandlet arbeidsflyt. Den andre personen må lukke dokumentet
før du kan oppdatere nummereringen.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du nummererer sider i en bok, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0217_no.

Endre side- og kapittelnummereringsvalg for hvert dokument
1. Marker dokumentet i Bok-panelet.
2. Velg Valg for dokumentnummerering for dokument på menyen i Bok-panelet, eller dobbeltklikk på dokumentets sidetall i Bok-panelet.
3. Oppgi nummereringsvalg for side, avsnitt og kapittel. (Se Valg for dokumentnummerering.)
4. Velg OK.

Merk: Hvis du angir et startsidetall i et dokument i en bok i stedet for å velge Automatisk sidenummerering, starter dokumentet på den angitte
siden. Alle etterfølgende dokumenter i boken nummereres på nytt i henhold til dette.

Starte nummerering på en oddetalls- eller partallsside
Du kan starte dokumentnummerering på oddetalls- eller partallssider i dokumenter i en bok.

1. Velg Valg for sidenummerering i bok på menyen i Bok-panelet.
2. Velg Fortsett på neste oddetallsside eller Fortsett på neste partallsside.
3. Velg Sett inn tom side hvis du vil legge til en tom side på slutten av et dokument der det neste dokumentet må begynne på en oddetalls-

eller partallsside, og velg OK.

Slå av automatisk sidenummerering i en bok
1. Velg Valg for sidenummerering i bok på menyen i Bok-panelet.
2. Deaktiver Oppdater side- og avsnittsnumre automatisk, og velg OK.
3. Hvis du vil oppdatere sidenummerering manuelt, velger du Oppdater nummerering > Oppdater all nummerering på menyen i Bok-panelet.

Du kan også oppdatere bare side- og avsnittsnumre eller bare kapittel- og avsnittsnumre.

Bruk sekvensiell avsnittsnummerering i bøker
Hvis du vil bruke sekvensiell avsnittsnummerering for lister over figurer, tabeller eller andre objekter, må du først definere en nummerert liste som
brukes i en avsnittsmal. Den nummererte listen du definerer, angir om avsnittsnummereringen skal være sekvensiell for alle dokumentene i en
bok.

1. Åpne dokumentet som er brukt som malkilden for boken.
2. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
3. Velg Ny for å definere en liste eller velge en eksisterende liste, og velg Rediger.
4. Velg både Fortsett nummerering gjennom artikler og Fortsett nummerering fra forrige dokument i boken.
5. Velg OK.
6. Definer en avsnittsmal som bruker en nummerert liste, og bruk den på teksten i alle dokumentene som inneholder listen. (Se Opprette en

avsnittsmal for løpende lister.)

Hvis du vil være sikker på at de samme innstillingene brukes for nummererte lister for alle dokumentene i boken, velger du alternativene
Avsnittsmaler og Nummererte lister i dialogboksen Synkroniseringsvalg før du synkroniserer boken.

Skrive ut eller levere en bokfil
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Én fordel med å bruke en bokfil er at du kan bruke én enkelt kommando for levering – for utskrift, forhåndskontroll, pakke eller eksport til EPUB
eller PDF – av valgte dokumenter i boken eller hele boken.

1. Gjør ett av følgende i Bok-panelet:

Hvis du vil levere bestemte dokumenter, markerer du dem.

Hvis du vil levere hele boken, passer du på at ingen dokumenter er markerte.

2. Velg en leveringskommando (for eksempel Skriv ut bok eller Skriv ut valgte dokumenter) på menyen i Bok-panelet.

Flere hjelpeemner
Video om synkronisering av bokdokumenter

Video om definering av paginering
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Opprette en innholdsfortegnelse

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Om innholdsfortegnelser
Opprette innholdsfortegnelser i bøker
Generere en innholdsfortegnelse
Opprette innholdsfortegnelsesmaler for flere lister
Formateringsvalg for en innholdsfortegnelse
Opprette oppføringer i innholdsfortegnelsen med tabulatorpunktering
Opprette en avsnittsmal med en tabulatorpunktering
Oppdatere og redigere en innholdsfortegnelse

Om innholdsfortegnelser

En innholdsfortegnelse kan vise innholdet i en bok, et blad eller en annen publikasjon, eller den kan vise en liste over illustrasjoner, annonsører
eller fotografer eller inneholde annen informasjon som hjelper leserne med å finne informasjon i et dokument eller en bokfil. Ett dokument kan
inneholde flere innholdsfortegnelser – for eksempel en liste over kapitler og en over illustrasjoner.

En innholdsfortegnelse er en egen artikkel som består av en overskrift og en liste med oppføringer som er sortert alfabetisk eller etter sidetall.
Oppføringene, inkludert sidetall, trekkes direkte ut fra innholdet i dokumentet og kan oppdateres når som helst – også over flere dokumenter i en
bokfil.

Prosessen med å opprette en innholdsfortegnelse forutsetter tre hovedtrinn. Først må du opprette og bruke avsnittsmalene som du har brukt som
grunnlag for innholdsfortegnelsen. Deretter må du angi hvilke maler som skal brukes i innholdsfortegnelsen, og hvordan innholdsfortegnelsen skal
formateres. Til slutt må du la innholdsfortegnelsen flyte inn i dokumentet.

Oppføringer i innholdsfortegnelser kan legges til automatisk på Bokmerke-panelet for bruk i dokumenter som eksporteres til Adobe PDF.

Tips for planlegging av en innholdsfortegnelse

Tenk over følgende når du planlegger en innholdsfortegnelse:

Enkelte innholdsfortegnelser bygges opp av innhold som ikke vises i det publiserte dokumentet, for eksempel en liste over annonsører i et
blad. Hvis du vil gjøre dette i InDesign, legger du inn innholdet på et skjult lag og tar det med når du genererer innholdsfortegnelsen.

Du kan laste inn innholdsfortegnelsesmaler fra andre dokumenter eller bøker for å bygge nye innholdsfortegnelser med samme innstillinger
og formatering. (Det kan hende at du må redigere en importert innholdsfortegnelsesmal hvis navnene på avsnittsmalene i dokumentet ikke er
de samme som i kildedokumentet.)

Hvis du vil, kan du definere avsnittsmaler for overskriften og oppføringene i innholdsfortegnelsen, inkludert tabulatorer og linjeavstand. Du
kan deretter bruke disse avsnittsmalene når du genererer innholdsfortegnelsen.

Du kan definere tegnmaler til å formatere sidetallene og tegnene mellom teksten og sidetallene. Hvis du for eksempel vil at sidetallene skal
være i fet skrift, oppretter du en tegnmal som inkluderer attributtet for fet skrift, og deretter velger du denne tegnmalen når du oppretter
innholdsfortegnelsen.

Opprette innholdsfortegnelser i bøker

For å oppnå best mulig resultat bør du gjøre følgende før du oppretter en innholdsfortegnelse for en bok:

Kontroller at boklisten er fullstendig, at alle dokumenter vises i riktig rekkefølge, og at alle overskrifter er formatert med de riktige
avsnittsmalene.

Pass på å bruke avsnittsmaler konsekvent gjennom hele boken. Unngå å opprette dokumenter med maler som har identiske navn, men
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Merk:

forskjellige definisjoner. Hvis flere maler har samme navn, men forskjellige maldefinisjoner, brukes maldefinisjonen i det gjeldende
dokumentet (hvis det finnes en definisjon der) eller første forekomst av malen i boken.

Hvis de nødvendige malene ikke vises i listene i dialogboksen Innholdsfortegnelse, må du kanskje synkronisere boken, slik at malene
kopieres til dokumentet med innholdsfortegnelsen.

Hvis du vil at nummerprefikser (for eksempel 1-1, 1-3 osv.) skal vises i innholdsfortegnelsen, bør du bruke seksjonsnummerering fremfor
kapittelnummerering. Seksjonsnummerprefikser kan tas med i en innholdsfortegnelse.

Generere en innholdsfortegnelse

Før du genererer en innholdsfortegnelse, bestemmer du hvilke avsnitt (for eksempel kapittel- og avsnittsoverskrifter) som skal inkluderes, og
deretter definerer du avsnittsmaler for hvert av dem. Kontroller at disse malene brukes for alle avsnitt i dokumentet eller dokumenter i en bok du vil
inkludere i innholdsfortegnelsen.

Når du genererer innholdsfortegnelsen, kan du også bruke avsnitts- og tegnmaler til å formatere innholdsfortegnelsen.

Innholdsfortegnelse uten avsnittsmaler (til venstre) og med oppføringer formatert med avsnittsmaler (til høyre)

Hvis avsnitt som skal inkluderes i innholdsfortegnelsen, vises i forskjellige artikler på samme side, bestemmes avsnittsrekkefølgen i
innholdsfortegnelsen av plasseringen på siden.

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du oppretter en innholdsfortegnelse for ett enkelt dokument, vil du kanskje legge til en ny side i begynnelsen av dokumentet.

Hvis du oppretter en innholdsfortegnelse for flere dokumenter i en bok, oppretter eller åpner du dokumentet som skal brukes for
innholdsfortegnelsen, og kontrollerer at det inkluderes i boken, og deretter åpner du bokfilen.

2. Velg Layout > Innholdsfortegnelse.

Hvis du har definert en innholdsfortegnelsesmal som har de riktige innstillingene for innholdsfortegnelsen du vil bruke, kan du velge den på
menyen Maler for innholdsfortegnelse.

3. I Tittel-feltet skriver du inn en tittel på innholdsfortegnelsen (for eksempel Innhold eller Liste over figurer). Denne tittelen vises øverst i
innholdsfortegnelsen. Hvis du vil formatere tittelen, velger du en mal fra Mal-listen.

4. Velg Inkluder bokdokumenter hvis du vil opprette én enkelt innholdsfortegnelse for alle dokumentene i boklisten og nummerere sidene i
boken på nytt. Deaktiver dette valget hvis du vil generere en innholdsfortegnelse bare for det gjeldende dokumentet. (Dette valget er ikke
tilgjengelig hvis gjeldende dokument ikke inngår i en bokfil.)

5. Angi hvilket innhold du vil inkludere i innholdsfortegnelsen ved å dobbeltklikke på avsnittsmaler i listen Andre maler og legge dem til på
listen Inkluder avsnittsmaler.

6. Velg Erstatt eksisterende innholdsfortegnelse for å erstatte alle eksisterende artikler med innholdsfortegnelse i dokumentet. Deaktiver dette
valget hvis du vil generere en ny innholdsfortegnelse, for eksempel en liste over figurer.

7. Angi alternativer for hvordan du vil formatere hver avsnittsmal.

Du bør definere en innholdsfortegnelsesmal som inneholder formateringsvalg og andre valg for innholdsfortegnelsen, spesielt hvis du skal
sette inn flere innholdsfortegnelser i dokumentet. Gjør det ved å velge Arkiver mal. Du kan også opprette maler for innholdsfortegnelsen
ved å velge Layout > Maler for innholdsfortegnelse.

8. Velg OK.

Det vises en lastet tekstmarkør  Før du klikker eller drar, kan du gå til en annen side eller opprette en ny side uten å miste den innlastede
teksten.

9. Klikk på eller dra den lastede tekstmarkøren på en side for å montere den nye artikkelen med innholdsfortegnelsen.

Unngå å koble rammen for innholdsfortegnelsen til andre tekstrammer i dokumentet. Hvis du erstatter den eksisterende
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Oppføringsmal

Sidetall

innholdsfortegnelsen, erstattes hele artikkelen av den oppdaterte innholdsfortegnelsen.

Opprette innholdsfortegnelsesmaler for flere lister

Bruk innholdsfortegnelsesmaler hvis du skal opprette forskjellige innholdsfortegnelser i dokumentet eller boken. Du kan for eksempel bruke en mal
for innholdsfortegnelsen og en annen for en liste over annonsører, illustrasjoner eller fotografer. Opprett en innholdsfortegnelsesmal for hver type
liste.

Det er også praktisk å opprette innholdsfortegnelsesmaler når innholdsfortegnelsen i et annet dokument skal ha samme formatering.

Ikke bland sammen innholdsfortegnelsesmaler med avsnittsmaler som har INNH foran navnet. Avsnittsmaler med INNH foran navnet (for
eksempel INNH) er maler som brukes til å formatere oppføringene i innholdsfortegnelsen. En innholdsfortegnelsesmal er derimot en samling
innstillinger som brukes til å opprette en innholdsfortegnelse automatisk.

Opprette en mal for innholdsfortegnelse

1. Velg Layout > Maler for innholdsfortegnelse.

2. Velg Ny.

3. Oppgi et navn på malen for innholdsfortegnelse som du oppretter.

4. I Tittel-feltet skriver du inn en tittel på innholdsfortegnelsen (for eksempel Innhold eller Liste over figurer). Denne tittelen vises øverst i
innholdsfortegnelsen. Hvis du vil angi en tittelmal, velger du en mal fra Mal-listen.

5. Velg avsnittsmalene som representerer innhold du vil ha med i innholdsfortegnelsen, fra Andre maler-listen. Velg deretter Legg til for å
legge dem til i listen Inkluder avsnittsmaler.

6. Angi alternativer for hvordan hver avsnittsmal skal formateres.

Importere maler for innholdsfortegnelse fra et annet dokument

1. Velg Layout > Maler for innholdsfortegnelse.

2. Velg Last inn, velg InDesign-filen som inneholder innholdsfortegnelsesmalene du vil kopiere. Velg Åpne.

3. Velg OK.

Hvis avsnittsmalene i dokumentet du arbeider med, ikke har samme navn som tilsvarende maler i innholdsfortegnelsesmalen du
importerer, må du redigere innholdsfortegnelsesmalen før du genererer innholdsfortegnelsen.

Formateringsvalg for en innholdsfortegnelse

Når du genererer eller redigerer en innholdsfortegnelse, bruker du disse valgene til å angi utseendet på teksten i den genererte
innholdsfortegnelsen. Noen av disse valgene er bare tilgjengelige når du klikker på Flere valg i dialogboksen.

Innstillingene under Mal gjelder bare for malen som er valgt under Inkluder avsnittsmaler. Du kan angi ulike formateringsvalg for hver mal.

For hver mal i Inkluder avsnittsmaler velger du en avsnittsmal som skal brukes på de tilknyttede oppføringene for
innholdsfortegnelsen.

Du kan opprette en tegnmal som formaterer sidetallet. Du kan deretter velge denne malen fra Mal-listen til høyre for Sidetall. (Se Legge
til avsnitts- og tegnmaler.)
Hvis du vil at det skal stå noe foran sidetallene i innholdsfortegnelsen, eller hvis du vil bruke en annen nummereringsmetode, se Definere
seksjonsnummerering.

Mellom oppføring og tall Angi hvilke tegn du vil bruke mellom oppføringen i innholdsfortegnelsen og sidetallet. Standardinnstillingen er ^t, som
gjør at det settes inn en tabulator. Du kan velge andre spesialtegn fra listen, for eksempel Høyre innrykkstabulator eller Langt mellomrom.
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Sorter oppføringer i alfabetisk rekkefølge
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Nivå

Opprett PDF-bokmerker

Uten nivåer

Inkluder tekst på skjulte lag

Nummererte avsnitt

Orientering for ramme

Til toppen av siden

Marker den eksisterende teksten i boksen før du velger et annet spesialtegn for å være sikker på at du ikke inkluderer begge tegnene.

Du kan opprette en tegnmal som formaterer mellomrommet mellom oppføringen og sidetallet. Deretter kan du velge denne malen fra Mal-listen til
høyre for Mellom oppføring og tall. (Se Legge til avsnitts- og tegnmaler.)
Hvis avsnittsmalen for oppføringen inkluderer en innstilling for tabulatorutpunktering, og hvis tabulatortegnet (^t) er valgt, vises en
tabulatorutpunktering i den genererte innholdsfortegnelsen.

Du kan angi et tegn som skal skille en oppføring fra et sidetall, og en mal som skal brukes på et tegn.

Velg denne innstillingen hvis du vil sortere oppføringene i den angitte malen alfabetisk. Dette valget
er nyttig til å lage enkle lister, for eksempel lister over annonsører. Underordnede oppføringer (nivå 2 eller 3) sorteres alfabetisk innenfor sin
gruppe (henholdsvis nivå 1 og nivå 2).

Sorteringsrekkefølgen for en innholdsfortegnelse bestemmes av innstillingen for standardspråk. Hvis du vil endre innstillingen for
standardspråk, må du kontrollere at ingenting er valgt, og deretter velge et språk i listen Språk i Tegn-panelet.

Som standard angis hvert objekt som legges til i boksen Inkluder avsnittsmaler, som ett nivå lavere enn objektet rett over det. Du kan endre
dette hierarkiet ved å angi et nytt nivånummer for den markerte avsnittsmalen. Dette valget justerer bare visningen i dialogboksen. Det har ingen
effekt på den endelige innholdsfortegnelsen med mindre denne er sortert alfabetisk. I så fall sorteres oppføringene etter nivå.

Marker dette valget hvis du vil at oppføringer i innholdsfortegnelsen skal vises i Bokmerker-panelet for Adobe Acrobat
eller Adobe Reader® når dokumentet eksporteres til PDF.

Bruk dette valget hvis du vil at alle oppføringene i innholdsfortegnelsen skal genereres i ett enkelt avsnitt. Et semikolon etterfulgt av
et mellomrom (; ) skiller oppføringene.

Bruk dette valget bare hvis du vil at avsnittene på skjulte lag skal inkluderes i innholdsfortegnelsen. Dette er nyttig
når du lager en liste over annonsører eller illustrasjoner hvor oppføringsteksten ikke vises i selve dokumentet. Deaktiver dette valget når du har
brukt lag til forskjellige versjoner eller oversettelser av den samme teksten.

Hvis innholdsfortegnelsen inkluderer en avsnittsmal som bruker nummerering, angir du om oppføringene i
innholdsfortegnelsen skal inkludere hele avsnittet (både numre og tekst), bare numre eller bare avsnittet.

Angi skriveretningen for tekstrammen du vil bruke for å opprette innholdsfortegnelsen.

Opprette oppføringer i innholdsfortegnelsen med tabulatorpunktering

Oppføringene i en innholdsfortegnelse formateres ofte med prikker eller tabulatorer mellom oppføringsteksten og sidetallet.
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Innholdsfortegnelse med prikker

1. Opprett en avsnittsmal med en tabulatorpunktering.

2. Hvis du vil oppdatere innstillingene for innholdsfortegnelsen, gjør du følgende:

Velg Layout > Maler for innholdsfortegnelse. Velg en innholdsfortegnelsesmal, og velg Rediger.

Velg Layout > Innholdsfortegnelse (hvis du ikke bruker en innholdsfortegnelsesmal).

3. Velg et element du vil skal vises med tabulatorpunktering i innholdsfortegnelsen, under Inkluder avsnittsmaler.

4. Velg avsnittsmalen som inneholder tabulatorpunkteringen, under Oppføringsmal.

5. Velg Flere valg.

6. Kontroller at Mellom oppføring og tall er satt til ^t (en tabulator). Velg OK eller Arkiver for å lukke boksen.

7. Oppdater om nødvendig innholdsfortegnelsen ved å velge Layout > Oppdater innholdsfortegnelse. Hvis ikke, monterer du artikkelen med
innholdsfortegnelsen.

Opprette en avsnittsmal med en tabulatorpunktering

1. Velg Vindu > Maler > Avsnittsmaler for å vise Avsnittsmaler-panelet.

2. Gjør ett av følgende i Avsnittsmaler-panelet:

Dobbeltklikk på navnet på den avsnittsmalen som er brukt på oppføringene i innholdsfortegnelsen.

Velg Ny avsnittsmal på panelmenyen.

3. Skriv om nødvendig inn et navn på avsnittsmalen.

4. Velg Tabulatorer.

5. Velg ikonet for høyrejustert tabulator , og klikk deretter på linjalen for å plassere tabulatoren.

Hvis avsnittene du bruker stilen på, inneholder elementer i nummererte lister, må du ta med to tabulatorinnstillinger – den første for
innrykkede tall og den andre for tabulatorutpunkteringen.

6. Skriv inn et punktum (.) for Utpunktering.

7. Velg andre malinnstillinger etter ønske, og velg OK.

Oppdatere og redigere en innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelsen er som et stillbilde av innholdet i dokumentet. Hvis sidetallene i dokumentet endres, eller hvis du redigerer overskrifter eller
andre elementer som er knyttet til innholdsfortegnelsen, må du generere den på nytt for å oppdatere den.

Oppdatere en innholdsfortegnelse

1. Åpne dokumentet med innholdsfortegnelsen.

2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil endre oppføringene i innholdsfortegnelsen, redigerer du dokumentet eller bokdokumentene, ikke selve innholdsfortegnelsen.

Hvis du vil endre formateringen som er brukt på overskriften, oppføringene eller sidetallene i innholdsfortegnelsen, redigerer du avsnitts-
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eller tegnmalene som er tilknyttet elementene.

Hvis du vil endre typen sidetall (for eksempel 1, 2, 3 eller i, ii, iii), endrer du seksjonsnummereringen i dokumentet eller boken. (Se
Nummerere sider, kapitler og avsnitt i en bok.)

Hvis du vil ha en ny overskrift, ta med andre avsnittsmaler i innholdsfortegnelsen eller formatere oppføringene ytterligere, redigerer du
innholdsfortegnelsesmalen.

3. Velg eller plasser innsettingspunktet i tekstrammen som inneholder innholdsfortegnelsen, og velg deretter Layout > Oppdater
innholdsfortegnelse.

4. Hvis du har flere innholdsfortegnelser i dokumentet, for eksempel en liste over figurer og en liste over annonsører, markerer du tekstrammen
som inneholder en annen type liste og velger Layout > Oppdater innholdsfortegnelse.

Redigere en innholdsfortegnelse

Hvis du må redigere innholdsfortegnelsen, redigerer du de faktiske avsnittene i dokumentet, ikke selve innholdsfortegnelsen, og deretter genererer
du en ny innholdsfortegnelse. Hvis du redigerer innholdsfortegnelsen, forsvinner disse endringene når du genererer en ny innholdsfortegnelse. Av
samme grunn bør du redigere malene som brukes til å formatere oppføringene i innholdsfortegnelsen, i stedet for å formatere innholdsfortegnelsen
direkte.

Adobe anbefaler også
Video om oppretting av en innholdsfortegnelse
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Opprette dokumenter
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Marger

Spalter

Utfallende

Satslinje

Forhåndsvis bakgrunn

Til toppen av siden

Tilpasse montasjebord og hjelpelinjer
Endre dokumentoppsett, marger og spalter

Tilpasse montasjebord og hjelpelinjer

Du bestemmer hvilke farger som skal brukes til å vise hjelpelinjene for sidemarger og spalter, og hjelpelinjene for utfalls- og satslinjeområder på
montasjebordet. Du kan endre fargen på bakgrunnen i forhåndsvisning slik at det blir lettere å skille mellom normal- og forhåndsvisningsmodusen.

Det er også du som bestemmer hvor nært et objekt må være en hjelpelinje før det festes til linjen, om hjelpelinjer skal vises foran eller bak
objekter, og dessuten hvor stort montasjebordet skal være.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Mac OS).

2. Under Farge velger du farger fra hver av menyene nedenfor. Du kan også velge Egendefinert for å angi en egendefinert farge ved hjelp av
listen over farger.

Angir farge på sidemarger.

Angir farge på hjelpelinjer for spalter på siden.

Angir farge på utfallsområdet (som angis i dialogboksen Dokumentoppsett).

Angir farge på satslinjeområdet (som angis i dialogboksen Dokumentoppsett).

Angir farge på montasjebordet i forhåndsvisningsmodus.

3. Hvis du vil angi hvor nært et objekt må være en hjelpelinje eller et rutenett før det fester seg, oppgir du en bildepunktverdi i Fest til sone.

4. Hvis du vil vise hjelpelinjer bak objekter, velger du Hjelpelinjer i bakgrunnen.

5. Hvis du vil angi hvor langt ut fra siden eller oppslaget (eller eventuelt utfalls- eller satslinjeområdet) montasjebordet skal strekke seg, angir
du verdier for Horisontale marger og Vertikale marger.

6. Velg OK for å lukke dialogboksen Innstillinger.

Du kan endre skjermfargen for papiret. Pass på at ingen tekst eller objekter er markert, og dobbeltklikk på Papir-ruten i Fargeprøver-panelet
(velg Vindu > Fargeprøver). Papirfargen vises bare på skjermen og har ingen innvirkning på utskriften. Den skal bare simulere utforming for
papir som ikke er hvitt.

Endre dokumentoppsett, marger og spalter

Etter at du har opprettet et dokument, kan du ombestemme deg angående hvordan du vil at det skal se ut. Det kan for eksempel hende at du vil
ha enkeltsider i stedet for motstående sider eller vil endre sidestørrelsen eller marginnstillingene.

Endre dokumentoppsett
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Hvis du endrer valg i dialogboksen Dokumentoppsett, påvirkes alle sidene i dokumentet. Hvis du endrer sidestørrelse eller orientering etter at
objekter har blitt lagt til på sider, kan du velge Layoutjustering for å redusere tiden det tar å ordne eksisterende objekter. Se Om automatisk
layoutjustering.

1. Velg Fil > Dokumentoppsett.

2. Angi valg for dokumentet, og velg OK. (Se Valg for nytt dokument.)

Endre innstillinger for sidemarger og spalter

Du kan endre spalte- og marginnstillinger for sider og oppslag. Når du endrer spalte- og marginnstillinger på en malside, endrer du innstillinger for
alle sider som malen brukes på. Hvis du endrer spalter og marger på vanlige sider, påvirkes bare de sidene som er markert i Sider-panelet.

Dialogboksen Marger og spalter endrer ikke spalter i tekstrammer. Spalter i tekstrammer eksisterer bare inne i egne tekstrammer, ikke på
selve siden. Du kan sette opp spalter i egne tekstrammer. Dette gjør du i dialogboksen Valg for tekstramme. (Se Legge til spalter i en
tekstramme.) Spalter i tekstrammer kan også påvirkes av funksjonen Layoutjustering.

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil endre innstillinger for marger og spalter for ett oppslag eller én side, går du til oppslaget du vil endre, eller du markerer et
oppslag eller en side i Sider-panelet.

Hvis du vil endre innstillinger for marger og spalter for flere sider, markerer du sidene i Sider-panelet, eller du markerer en mal som
styrer sidene du vil endre.

2. Velg Layout > Marger og spalter, angi følgende valg, og velg OK.

Angi verdier for avstanden mellom hjelpelinjer for marger og hver kant av siden. Hvis du merker av for Dobbeltsidig i dialogboksen
Nytt dokument eller Dokumentoppsett, endres margvalgene Venstre og Høyre til Indre og Ytre, slik at du kan angi en større innvendig marg
for innbinding.

Angi antallet kolonner.

Velg Vannrett eller Loddrett for å angi spalteretningen. Dette angir også skriveretningen for grunnlinjene i dokumentet.

Opprette ulike spaltebredder

Når du bruker flere enn én spalte på en side, vises hjelpelinjene i midten som par. Når du drar én hjelpelinje, flyttes paret. Mellomrommet mellom
hjelpelinjene er spaltemellomrommet du har angitt. Paret flyttes sammen for å overholde denne verdien.

Du kan ikke opprette ulike spaltebredder for spalter i en tekstramme. I stedet kan du opprette koblede tekstrammer med ulike
spaltebredder.

1. Gå til malen eller oppslaget du vil endre.

2. Hvis hjelpelinjene for spaltene er låst, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Lås hjelpelinjer for spalter for å deaktivere valget.

3. Bruk markeringsverktøyet , og dra hjelpelinjen for en spalte. Du kan ikke dra den forbi en tilstøtende hjelpelinje eller utenfor kanten av
siden.

Dra en hjelpelinje for spalte for å lage ulike spaltebredder

Hvis du vil lage spalter med ulike mellomrom, lager du hjelpelinjer med lik avstand og drar de enkelte hjelpelinjene dit du vil. (Se Opprette
hjelpelinjer for linjal.)
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Beskjæringsbaner
Utføre beskjæring ved hjelp av en bane eller alfakanal for et bilde
Lage beskjæringsbaner automatisk
Valg for beskjæringsbane
Konvertere en beskjæringsbane til en grafikkramme

Beskjæringsbaner
Beskjæringsbaner beskjærer deler av grafikken slik at bare en del av den vises gjennom formen eller formene du tegner. Du kan lage
beskjæringsbaner for å skjule uønskede deler av et bilde, slik at du får en bane for bildet og en ramme for grafikken. Ved å holde
beskjæringsbanen og grafikkrammen atskilt, kan du fritt endre beskjæringsbanen uten at grafikkrammen påvirkes ved å bruke segmentmarkøren
og andre tegneverktøy i verktøykassen.

Du kan lage beskjæringsbaner på følgende måter:

Monter bilder som allerede er arkivert med baner eller alfakanaler, som InDesign kan bruke automatisk. Du kan legge til baner og alfakanaler
ved å bruke et grafikkprogram, for eksempel Adobe Photoshop.

Velg Registrer kanter under Type i dialogboksen Beskjæringsbane hvis du vil generere en beskjæringsbane for et bilde som ble arkivert uten
en.

Bruk pennverktøyet hvis du vil tegne en bane og lime bildet inn i banen ved å bruke kommandoen Lim inn i.

Hvis du bruker en av de automatiske metodene til å generere en beskjæringsbane, festes beskjæringsbanen til bildet, slik at du får et bilde som er
beskåret av banen og rammen.

Merk: Grafikkrammen har fargen til laget den vises i, og beskjæringsbanen tegnes med den inverterte fargen til laget. Hvis for eksempel
lagfargen er blå, er grafikkrammen blå og beskjæringsbanen oransje.

Utføre beskjæring ved hjelp av en bane eller alfakanal for et bilde
I InDesign kan du beskjære et importert EPS-, TIFF- eller Photoshop-bilde ved å bruke beskjæringsbanen eller alfakanalen som er arkivert
sammen med filen. Når et importert bilde inneholder mer enn én bane eller alfakanal, kan du velge hvilken bane eller alfakanal som skal brukes
når du lager beskjæringsbanen.

En alfakanal er en usynlig kanal som angir transparente områder i grafikk. Den arkiveres i et bilde med RGB- eller CMYK-kanaler. Alfakanaler
brukes ofte i videoeffektprogrammer. I InDesign oppfattes standard gjennomsiktighet (sjakkbrettmønsteret) fra Photoshop automatisk som en
alfakanal. Hvis grafikken har en ikke-transparent bakgrunn, bruker du Photoshop til å fjerne bakgrunnen eller opprette og arkivere én eller flere
alfakanaler med grafikken. Du kan lage alfakanaler ved å bruke funksjoner for bakgrunnsfjerning i Adobe Photoshop, for eksempel lagmasker,
panelet for kanaler, bakgrunnsviskelæret eller det magiske viskelæret.

Resultat av bruk av alfakanaler og innebygde baner
A. Originalbildet B. Alfakanal C. Montert bilde D. Originalbildet E. Bilde med innebygd bane F. Montert bilde

Når du monterer en Photoshop-fil, kan du velge om du vil bruke standard beskjæringsbane eller velge en alfakanal for beskjæring, i
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dialogboksen Valg for bildeimport.

1. Marker et importert bilde, og velg Objekt > Beskjæringsbane.
2. I dialogboksen Beskjæringsbane velger du Photoshop-bane eller Alfakanal fra Type-listen.
3. Velg banen eller alfakanalen fra Bane- eller Alfa-listen.

Merk: Hvis menykommandoen Alfakanal ikke er tilgjengelig, er det ikke arkivert alfakanaler med bildet.
4. Hvis du vil innfelle beskjæringsbanen, angir du en verdi i Innfellingsramme.
5. Hvis du vil veksle mellom synlige og skjulte områder, velger du Inverter.
6. Hvis du valgte en alfakanal, angir du eventuelle andre valg for beskjæringsbane og velger OK.

Hvis du vil deaktivere beskjæringsbanen, markerer du den importerte grafikken og velger Objekt > Beskjæringsbane. Velg Ingen under Type,
og velg OK.

Lage beskjæringsbaner automatisk
Hvis du vil fjerne bakgrunnen fra et bilde som ikke var arkivert med en beskjæringsbane, kan du gjøre det automatisk ved å velge Registrer kanter
under Type i dialogboksen Beskjæringsbane. Valget Registrer kanter brukes til å skjule de lyseste eller mørkeste områdene på et bilde. Det virker
best hvis bildet har en ren hvit eller svart bakgrunn.

Gode (til venstre) og dårlige (til høyre) kandidater for automatisk beskjæringsbane

1. Marker et importert bilde, og velg Objekt > Beskjæringsbane.
2. I dialogboksen Beskjæringsbane velger du Registrer kanter fra Type-listen. Som standard ekskluderes de lyseste fargene. Hvis du vil

ekskludere de mørkeste fargene, velger du Inverter også.
3. Angi valg for beskjæringsbane, og velg OK.

Valg for beskjæringsbane
Grenseverdi Angir verdien for det mørkeste bildepunktet som definerer beskjæringsbanen som blir resultatet. Hvis du øker denne verdien, blir
flere bildepunkt transparente ved at området med lyse verdier som legges til i det skjulte området, som starter fra 0 (hvit), utvides. Hvis du for
eksempel vil fjerne en svært lys skygge når du bruker Registrer kanter, kan du prøve å øke innstillingen for Grenseverdi til skyggen forsvinner.
Hvis lyse bildepunkt som skal være synlige, blir usynlige, er innstillingen for Grenseverdi for høy.

Grenseverdi på 25 (til venstre) og 55 (til høyre)

Toleranse Angir hvor lik verdien for lysstyrken til et bildepunkt kan være verdien i Grenseverdi før bildepunktet skjules av beskjæringsbanen. Å
øke verdien for Toleranse kan være nyttig hvis du vil fjerne ujevnheter forårsaket av bildepunkt som er mørkere enn, men likevel nesten like lyse
som, verdien for Grenseverdi. Med høyere verdier for Toleranse lages det vanligvis en jevnere og løsere beskjæringsbane ved at området med
verdier nær verdien for Toleranse, der mørkere bildepunkt finnes, økes. Å redusere verdien for Toleranse er som å stramme inn beskjæringsbanen
rundt mindre variasjoner av verdier. Med lavere verdier for Toleranse får du en grovere beskjæringsbane ved at ankerpunkt legges til, noe som
kan gjøre det vanskeligere å skrive ut bildet.
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Toleransenivå på 0 (til venstre) og 5 (til høyre)

Innfellingsramme Krymper den reelle beskjæringsbanen i forhold til beskjæringsbanen som er definert av verdiene for Grenseverdi og Toleranse.
Til forskjell fra Grenseverdi og Toleranse tar ikke verdien for Innfellingsramme hensyn til verdier for lysstyrke. I stedet reduseres formen på
beskjæringsbanen jevnt. Ved å finjustere verdien for Innfellingsramme, kan du skjule bildepunkt som ikke kunne fjernes med verdiene for
Grenseverdi og Toleranse. Skriv inn en negativ verdi hvis du vil at den resulterende beskjæringsbanen skal være større enn beskjæringsbanen
som er definert av verdiene for Grenseverdi og Toleranse.

Innfellingsramme på -0p1 (til venstre) og 0p3 (til høyre)

Inverter Veksler mellom synlige og skjulte områder ved å starte med de mørkeste fargene i beskjæringsbanen.
Inkluder indre kanter Gjør områder transparente hvis de ligger innenfor den opprinnelige beskjæringsbanen og verdiene for lysstyrke er innenfor
områdene for Grenseverdi og Toleranse. Som standard gjør kommandoen Beskjæringsbane at bare de ytterste områdene blir transparente, slik at
du må velge Inkluder indre kanter hvis du vil at "hull" i bildet skal gjengis riktig. Dette valget virker best når lysstyrken i områder du vil gjøre
transparente, ikke er den samme som i noen av områdene som må være synlige. Hvis du for eksempel velger Inkluder indre kanter for et bilde av
briller med sølvinnfatning, og linsene blir transparente, kan også svært lyse områder på brilleinnfatningen bli transparente. Hvis uønskede områder
blir transparente, kan du prøve å justere verdiene for Grenseverdi, Toleranse og Innfellingsramme.
Begrens til ramme Lager en beskjæringsbane som stopper ved den synlige kanten av bildet. Resultatet kan bli en enklere bane når du bruker
rammen til bildet til å beskjære bildet.
Bruk bilde med høy oppløsning Beregner transparente områder ved å bruke den faktiske filen for å få maksimal nøyaktighet. Deaktiver dette
valget hvis du vil beregne gjennomsiktighet basert på skjermoppløsningen. Dette er raskere, men mindre nøyaktig. Dette valget er ikke tilgjengelig
hvis du velger Alfakanal siden en alfakanal alltid brukes med den faktiske oppløsningen. (Se Om gjennomsiktighet)

Konvertere en beskjæringsbane til en grafikkramme
 Velg Objekt > Beskjæringsbane > Konverter beskjæringsbane til ramme.

Flere hjelpeemner
  Opprette og redigere alfakanalmasker

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Formatting grids
Named Grids panel overview
Create named grid formats
Apply a named grid to a frame
Edit named grids
Delete named grids
Import grid formats from other documents

Named Grids panel overview

Use the Named Grids panel (Window > Type & Tables > Named Grids) to save frame grid settings in named grid
format, and apply those settings to other frame grids. You can apply or change frame grid formats efficiently, and
easily keep the appearance of a document consistent, using grid formats.

Named Grids panel

A. Grid name B. New Grid Format button C. Delete icon 

In the Named Grids panel, the Layout Grid format is shown by default. The layout grid setting for the currently
selected page is reflected in this grid format. When more than one layout grid is set for a single document, the
settings shown in Layout Grid in the Named Grids panel vary depending on the selected page layout grid contents.

When a frame grid with grid formatting is selected, the current grid format name is highlighted in the Named Grids
panel.

Create named grid formats

Like styles, named grid formats let you save a collection of frame grid settings and apply those settings to other
frame grids.

1. To define a new grid format in accordance with the existing frame grid format, select the frame grid with
the selection tool.

2. Choose Window > Type & Tables > Named Grids.
3. Choose New Named Grid from the Named Grids panel menu.
4. Specify options in the Edit Grid Format dialog box, and click OK.
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If the named grid format you want to use is already saved in another InDesign document, you can import that grid
format into the current document.

When a new frame grid format is created based on an existing frame grid, changes to format attribute options also
are applied to the selected frame grid. If you do not want to modify the selected frame grid format, deselect the
frame grid before showing the Edit Grid Format dialog box.

Named Grid options

Named Grid options appear when you choose Window > Type & Tables > Named Grids.

Grid Name

Enter the name of the grid format.

Font

Select the font family and font style, and set the default font for the text to be placed in the grid.

Size

Specify individual grid sizes.

Vertical and Horizontal

Specify the grid scale for full-width Asian characters in %.

Char Aki

Specify the spacing between grid cells in the frame grid. This value will be the grid cell size.

Line Aki

Enter a value to specify the grid line spacing. The value used here is the distance between the bottom (or left)
edge of the character embox for the first line to the top (or right) edge of the character embox for the next line.

Line Align

Select an option to specify line alignment for the frame grid. For example, if Align Left/Top is selected, the
beginning of each line for a vertical type frame grid will be aligned with the top edge of the frame grid. (See Align
or justify text.)

Grid Align

Select an option to specify whether to align the text to the embox, ICF box, or roman baseline. See Align
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paragraphs to a baseline grid.

Char Align

Select an option to specify the method of aligning small characters to larger characters in a line. (See Align text of
different sizes.)

Apply a named grid to a frame

You can apply a custom named grid or the Layout Grid to a frame grid. If you apply the Layout Grid, the same
settings defined in the Layout Grid dialog box are used in the frame grid.

1. Select the frame grid using the Selection tool. You can also use the Type tool to click on the frame and
position the text insertion point or select text.

2. Click on the name of the format to be applied in the Named Grids panel or Control panel.

Applying a grid format causes grid format attributes to be set for text in the frame grid, but grid format
attributes will not be set for text which has been given Character or Paragraph styles, or text which has had
settings individually modified from the Character panel or Paragraph panel.

Note:

Priority is given to character style, paragraph style and grid format in that order in the frame grid.
Accordingly, when grid formatting is applied to text that has been given paragraph or character styles, a '+'
mark is shown next to each applied style name. (See Text formatting precedence.)

Before and after applying a grid format to the frame grid

3. To apply grid format attributes to the entire story, select the frame grid using the Selection tool and select
Edit > Apply Grid Format.

You can also add named grids to object styles. If you add a named grid to the default object style for grid frames,
all grid frames you create appear formatted according to the named grid you specify. (See About object styles.)

Edit named grids

You can change the grid format definitions at any time. When you change the definition of a grid format, all of the
frame grids formatted with that style change to conform with the newly defined style.

1. Using the Named Grids panel, select the grid format to be edited, and choose Named Grid Options from the
panel menu, or double-click the grid format you want to edit in the Named Grids panel.

2. Change the settings in the Modify Named Grid dialog box. (See Create named grid formats.)
3. Click OK.
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This modifies the grid format given to the currently selected frame grid. To modify settings for frame grids which
are not currently selected, perform the above operation without selecting any objects in the document, or double-
click the grid format name in the Named Grids panel while holding down Shift+Ctrl+Alt (Windows) or
Shift+Command+Option (Mac OS).

Delete named grids

The formatting applied to text in a frame is unchanged even if a grid format is deleted, but the link to the grid
format is removed.

1. Select the name of the grid format you want to delete in the Named Grids panel.
2. Choose Delete Named Grids from the panel menu, or click the Delete icon  at the bottom of the Named

Grids panel.

When you delete grid formats, the frame grid to which the grid format was applied doesn’t appear to change, but
the format is no longer connected with the grid format.

Import grid formats from other documents

1. Choose Load All Named Grids from the Named Grids panel menu.
2. Double-click the InDesign document containing the grid formats you want to import.

When you import a grid format from another document that has the same name as a grid format in the current
document, the existing grid format in the import destination will be overwritten, and when this grid format is
applied the grid format for all the frame grids will be changed.

Adobe also recommends

Customize layout and frame grids
Override character and paragraph styles
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Frame grid properties
Change frame grid properties
Convert text frames and frame grids
View or hide the frame grid character count

Change frame grid properties

1. Using the Selection tool , select the frame whose properties you want to modify. You can also use the
Type tool to click on the frame, and position the text insertion point or select text.

2. Choose Object > Frame Grid Options, and then specify the frame grid options. (See Frame grid properties.)

3. Click OK.

Select Preview to confirm options before applying the changes, and then confirm changes in the document.

Frame grid properties

Use the Frame Grid dialog box to change frame grid settings such as the font, character size, character spacing,
lines, and characters.

The values in the Text Frame Option dialog box and the number of columns in the Frame Grid settings dialog box
interact dynamically. Column number settings in Text Frame Options are also reflected in the frame grid settings.
Furthermore, First Baseline Offset and Ignore Text Wrapping can be set only from Text Frame Options.

Font

Select the font family and font style. These font settings will be applied in frame grids based on the layout grid.

Size

Specify the font size. This value will be the grid cell size.

Vertical and Horizontal

Specify the grid scaling for full-width Asian characters in %.

Char Aki

Specify the spacing between grid cells in the frame grid. This value is used for the grid mesh spacing.
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Line Aki

Specify the grid spacing. This value is used as the distance from underneath (or left of) the grid mesh on the first
line to the top (or right) of the grid mesh on the next line. If a negative value is set here, Auto Leading value
under Justification in the Paragraph panel menu is set automatically to 80% (the default is 100%), since grid
alignment will only increase line spacing above the spacing already set by the leading amount in the text
attributes. Changing the leading value set in the text will change how the grid alignment spreads the text lines out
to match the nearest grid line.

Line Align

Select an option to specify line alignment for the text. For example, if you select Top for a vertical frame grid, the
start of each line will be aligned to the top of the frame grid. (See Align or justify text.)

Grid Align

Select an option to specify whether to align the text to the embox, ICF box, or roman baseline. (See Align
paragraphs to a baseline grid.)

Char Align

Select an option to specify the method of aligning small characters to larger characters in a line.

Char Count

Select an option to determine where the frame grid’s dimensions and character count appears. (See View or hide
the frame grid character count.)

View

Select an option to specify how to show the frame. Grid shows frame grids with grids and lines. N/Z View shows
the frame grid direction in dark blue diagonal lines; these lines disappear when you insert text. Alignment View
shows frame grid with only lines. Alignment shows the frame line alignment. Grid With N/Z shows a combination of
both.

Grid views

A. Grid view B. N/Z view C. Assignment view with text inserted D. Grid with N/Z view 

Characters

Specifies the number of characters in a line.

Lines

Specifies the number of lines in a column.
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Columns

Specifies the number of columns in a frame grid.

Gutter

Specifies the spacing between columns.

Note:

If you make changes in the Frame Grid settings dialog box when nothing is selected in the frame grid, that setting
becomes the default for the frame grid.

You can also use grid setting to adjust character spacing. (See Using grid tracking to adjust character spacing.)

Convert text frames and frame grids

You can convert plain text frames into frame grids or frame grids into plain text frames.

When plain text frames are converted into frame grids, for text that has not had a character style or paragraph
style applied in the story, the frame grid's document defaults are applied.

You cannot apply grid format directly to plain text frames. After converting a plain text frame into a frame grid,
you can apply grid format attributes by applying a predetermined grid format to a frame grid using text that has
not been given a paragraph style.

Also, when a text frame is converted to a frame grid, blank space may be created at the top, bottom, left or right
of the frame. This space is shown when the text frame width or height is not divisible by the font size or leading
values set in the grid format. This spacing can be removed by dragging the frame grid handle and adjusting with
the Selection tool. When converting text frames to frame grids, edit the text after adjusting any insets created
during conversion.

Convert a plain text frame into a frame grid

1. Select the text frame and do one of the following:

Choose Object > Frame Type > Frame Grid.

Choose Type > Story to show the Story panel. Select Frame Grid in Frame Type.

2. To reformat story text according to grid attributes, select Edit > Apply Grid Format when the frame grid is
selected.

Remove a grid from a frame grid

Select the frame grid, and do one of the following:

Choose Object > Frame Type > Text Frame.

Choose Type > Story to show the Story panel. Select Text Frame in Frame Type.
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The frame grid character count is shown at the bottom of the grid. Shown here are the values for characters, lines,
total number of cells and the actual number of characters.

In this frame the value for characters per line is 10, the value for lines is 5, and the total number of cells is 50. 29 characters have been
placed in the frame grid.

Choose View > Grids & Guides > Show Character Count or Hide Character Count.

To specify the size and position of the character count view, select the text frame and choose Object > Frame Grid
Options. Under View Options, specify the Char Count, view, and size, and click OK.

Adobe also recommends

Create frame grids
Formatting grids
Customize layout and frame grids
Differences between frame grids and plain text frames
Change the text direction
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Grids
Use grids
Snapping objects to grids

Use grids

Two kinds of nonprinting grids are available: a baseline grid for aligning columns of text, and a document grid for
aligning objects. On the screen, a baseline grid resembles ruled notebook paper, and a document grid resembles
graph paper. You can customize both kinds of grids.

Baseline grid (left) and document grid (right)

When a grid is visible, you can observe the following characteristics:

The baseline grid covers entire spreads, but the document grid covers the entire pasteboard.

Baseline grids and document grids appear on every spread and cannot be assigned to any master.

The document grid can appear in front of or behind all guides, layers, and objects, but cannot be assigned
to any layer.

Set up a baseline grid

Use Grid Preferences to set up a baseline grid for the entire document.

You can set up a baseline grid for a frame by using the Text Frame Options. (See Change text frame properties.)

1. Choose Edit > Preferences > Grids (Windows) or InDesign > Preferences > Grids (Mac OS).

2. Specify a baseline grid color by choosing a color in the Color menu. You can also choose Custom in the
Color menu.

3. For Relative To, specify whether you want the grid to start at the top of the page or the top margin.

4. For Start, type a value to offset the grid from either the top of the page or the top margin of the page,
depending on the option you choose from the Relative To menu. If you have trouble aligning the vertical
ruler to this grid, try starting with a value of zero.

5. For Increment Every, type a value for the spacing between grid lines. In most cases, type a value that
equals your body text leading, so that lines of text align perfectly to this grid.

232



To the top

Baseline grid in document window

A. First grid line B. Increment between grid lines 

6. For View Threshold, type a value to specify the magnification below which the grid does not appear.
Increase the view threshold to prevent crowded grid lines at lower magnifications.

Baseline grid at magnification below view threshold (left) and above view threshold (right)

7. Click OK.

Note:

The Snap To Guides command controls both snapping to guides and snapping to the baseline grid.

Set up a document grid

1. Choose Edit > Preferences > Grids (Windows) or InDesign > Preferences > Grids (Mac OS).

2. Specify a document grid color by choosing a color in the Color menu. You can also choose Custom in the
Color menu.

3. To set horizontal grid spacing, specify a value for Gridline Every in the Horizontal section of the Document
Grid section, and then specify a value for Subdivisions between each grid line.

4. To set vertical grid spacing, specify a value for Gridline Every in the Vertical section of the Document Grid
section, and then specify a value for Subdivisions between each grid line.

5. Do one of the following, and click OK:

To put the document and baseline grids behind all other objects, make sure that Grids In Back is
selected.

To put the document and baseline grids in front of all other objects, deselect Grids In Back.

To put guides behind all other objects, you can also choose Guides In Back in the context menu that appears
when you right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) an empty area of the document window.

Show or hide grids

To show or hide the baseline grid, choose View > Grids & Guides > Show/Hide Baseline Grid.

To show or hide the document grid, choose View > Grids & Guides > Show/Hide Document Grid.

Snapping objects to grids

When snapping is enabled, moving an object within the snap zone of a grid location will cause the object to snap
to that location.
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Snap objects to the document grid

1. Choose View > Grids & Guides and make sure that Snap To Document Grid is selected (checked). If it is
not selected, click it.

Note:

The Snap to Guides command controls both snapping to guides and snapping to the baseline grid.

2. To specify the snap-to zone, choose Edit > Preferences > Guides & Pasteboard (Windows) or InDesign >
Preferences > Guides & Pasteboard (Mac OS), type a value for Snap to Zone, and click OK. The Snap to
Zone value is always in pixels.

To snap an object to a grid, drag an object toward a grid until one or more of the object’s edges is within the
grid’s snap-to zone.

Adobe also recommends

Ruler guides
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Grouping, locking, and duplicating objects
Group or ungroup objects
Group and ungroup objects on different layers
Lock or unlock objects
Hide objects
Duplicate objects
Duplicate an object using the Duplicate command
Duplicate a selected object as you transform
Use Step and Repeat to duplicate objects
Duplicate objects into a grid
Create nonprinting objects

Group or ungroup objects

You can combine several objects into a group so that they are treated as a single unit. You can then move or
transform the objects without affecting their individual positions or attributes. For example, you might group the
objects in a logo design so that you can move and scale the logo as one unit.

Groups can also be nested—grouped into subgroups within larger groups. Use the Selection, Direct Selection, and
Group Selection tools to select different levels of a nested group’s hierarchy.

If you’re working with a stack of overlapping objects, and you group some objects that aren’t adjacent in the
stacking order, the selected objects will be pulled together in the stacking order, right behind the frontmost
selected object. (For example, when objects are stacked as A, B, C, D from front to back, and you group B and D
together, the stacking order becomes A, B, D, C.) If you group objects that exist on different named layers, all of
the objects move to the frontmost layer on which you selected an object. Also, the objects you select must either
be all locked or all unlocked.

Grouped object

1. Select multiple objects to be grouped or ungrouped.

If your selection includes part of an object (for example, an anchor point), the group or ungroup operation
will group or ungroup the entire object.

2. To group the selected objects, choose Object > Group.

To ungroup the selected objects, Object > Ungroup.

If you’re not sure if an object is part of a group, select it using the Selection tool and look at the Object menu. If
the Object > Ungroup command is available, you’ve selected a group.

Group and ungroup objects on different layers
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You can also use the Layers panel to group objects that are placed on different layers of a document. For more
details on layers, click here.

When you group objects on different layers, InDesign groups the objects on the topmost layer containing at least
one object in the group. However, InDesign remembers the layers to which each object belongs. This implies that,
by default, if you then ungroup the objects, all the objects are restored back to their original layers.

You can also choose to leave the ungrouped objects on the topmost layer. To do this, uncheck the Ungroup Remembers Layers option in the Layers
panel flyout menu.

Note:

This option is an application-level setting. This implies that this option is applied to all documents.

Lock or unlock objects

You can use the Lock command to specify that you don’t want certain objects to move in your document. Locked
objects stay locked when a document is saved, closed, and then reopened.

As long as an object is locked, it cannot be moved. However, you can select locked objects if you turn off the
Prevent Selection Of Locked Objects option in General preferences. When you select a locked object, you can
change attributes such as color.

1. Select the object or objects that you want to lock in place.
2. Do any of the following:

To lock the objects, choose Object > Lock.

To unlock an object, click the lock icon.

To unlock the objects on the current spread, choose Object > Unlock All On Spread.

You can also use the Layers panel to lock or unlock both objects and layers. When you lock a layer, the positions
of all objects on a layer are locked, and the objects cannot be selected. See Layers.

Hide objects

Hidden objects are not printed or exported, and they cannot be selected.

Do any of the following:

To hide an object, select it and choose Object > Hide.

To show hidden objects, choose Object > Show All On Spread.

Duplicate objects

You can duplicate objects using a number of different methods.
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Duplicate an object using the Duplicate command

Use the Duplicate command to replicate a selected object instantly. The new copy appears on the layout slightly
offset down and to the right from the original.

Select an object or objects, and choose Edit > Duplicate.

Duplicate a selected object as you transform

You can duplicate an object each time you change its position, orientation, or proportions. For example, you can
create a flower by drawing one petal, setting its reference point at the base of the petal, and repeatedly rotating at
incremental angles, simultaneously duplicating to leave behind a new copy of the petal at each angle.

During a transformation, do one of the following:

If you’re dragging the Selection tool , the Rotate tool , the Scale tool , or the Shear tool ,
start dragging, and then hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) after you begin dragging. To
constrain the duplicate’s transformation, Alt+Shift-drag (Windows) or Option+Shift-drag (Mac OS).

If you’re specifying a value in the Transform or Control panel, press Alt+Enter (Windows) or
Option+Return (Mac OS) after you’ve typed the value.

If you’re pressing arrow keys to move objects, hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) as you
press the keys.

Use Step and Repeat to duplicate objects

Use the Step and Repeat command to instantly create rows or columns of duplicates. For example, you can fill a
page with evenly spaced duplicates of a single business card design.

1. Select the object or objects you want to duplicate.

2. Choose Edit > Step and Repeat.

3. For Repeat Count, specify how many duplicates you want to make, not counting the original.

4. For Horizontal Offset and Vertical Offset, specify how far to shift the position of each new duplicate from
the previous duplicate along the  x and y axes, respectively, and click OK.

To create a page full of duplicates, first use Step and Repeat with Vertical Offset set to 0 (zero); this will create
one row of duplicates. Then select the entire row and use Step and Repeat with Horizontal Offset set to 0; this will
repeat the row down the page.

Duplicate objects into a grid

By dragging and using modifier keys, you can create a grid of object identical to the object being duplicated.
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For a video on using grid mode, see http://tv.adobe.com/go/4949/.

1. Select an object.

2. Using the Selection tool, hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) and begin dragging.

3. While still dragging, release the Alt or Option key. Press the Left Arrow and Right Arrow keys to change the
number of columns. Press the Up Arrow and Down Arrow keys to change the number of rows. Drag a
rectangle to specify the size of the grid.

4. Release the mouse button.

Create nonprinting objects

You might want to create objects that appear onscreen, but will not be printed or appear in portable versions of
the document.

You can also use layers to selectively hide or show elements in a document, and you can assign layers a non-
printing status.

1. Select the object or text frame that you don’t want to be printed.
2. Open the Attributes panel (Window > Output > Attributes).
3. In the Attributes panel, select Nonprinting.

Adobe also recommends

Arrange objects in a stack
Select nested or overlapping objects
Lock or unlock layers
Set a layer as nonprinting
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Importing files from other applications
Importing Adobe Illustrator graphics
Importing Adobe Photoshop (.PSD) files
Importing PDF pages
Importing InDesign (.indd) pages
Importing other graphics formats

Importing Adobe Illustrator graphics

How you import Illustrator graphics depends on how much editing the graphics require after you import them. You
can import Illustrator graphics into InDesign in their native (.ai) format.

If you want to adjust layer visibility in InDesign...

Import the graphic using the Place command, and when you want to edit it, choose Edit > Edit Original to open
the graphic in Illustrator. For example, for a multilanguage publication, you can create a single illustration that
includes one text layer for each language. You can transform the illustration as a single object in InDesign but you
cannot edit the paths, objects, or text within the illustration.

Layered file with Spanish and English layers

If you want to edit objects and paths in InDesign...

Copy the art from Illustrator and paste it into your InDesign document. For example, in a magazine, you might use
the same design element in each issue, but change its color every month. By pasting a graphic into InDesign, you
can change objects’ color, path, and transparency using the InDesign tools designed for that purpose.

Importing Illustrator graphics with multiple artboards

Illustrator CS4 graphics can include multiple artboards. When you import an Illustrator graphic with multiple
artboards, you can use Import Options to specify which artboard, or “page,” will be imported.

Create a layered PDF in Adobe Illustrator
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You can save an Illustrator graphic as a layered PDF and control the visibility of layers in InDesign. Adjusting layer
visibility in InDesign lets you vary an illustration depending on context. Rather than create multiple versions of the
same illustration, say for a multilanguage publication, you can place the same illustration where needed and adjust
the visibility of the layers as appropriate.

You can transform a PDF as a single object (you can rotate or resize it, for example), but you cannot edit the
paths, objects, or text within the illustration.

If you’re placing an Illustrator file that includes multiple artboards, you can specify which artboard is used, as
when placing multipage PDF files.

Note:

Don’t place layers in nested layer sets if you want to adjust layers in InDesign.

1. In Illustrator, choose File > Save As.

2. In the Save As dialog box, type a filename and choose a location for the file.

3. For Format, choose Adobe PDF (.pdf), and click Save.

4. In the Adobe PDF Options dialog box, choose Acrobat 6 (1.5) or later for Compatibility.

5. Select Create Acrobat Layers From Top-Level Layers, and click Save PDF.

Pasting Illustrator graphics into InDesign

When you paste a graphic from Illustrator 8.0 or later into an InDesign document, the artwork appears in InDesign
as a grouped collection of editable objects. For example, if you paste an Illustrator drawing of a soccer ball with
individually created patches into InDesign, the patches are pasted as a group, which can be ungrouped and edited
using tools in InDesign. You cannot change the visibility of layers within the illustration.

Illustration of soccer ball in Illustrator (left) and same illustration pasted into InDesign (right)

Note:

Before pasting a graphic, make sure that Illustrator is configured to copy as AICB (see Illustrator Help). In
InDesign, make sure that Prefer PDF When Pasting isn’t selected in the Clipboard Handling preferences. If these
options aren’t set properly, the Illustrator graphic cannot be edited in InDesign.

Issues you may encounter when pasting or dragging art from Illustrator to InDesign

Color

Illustrator supports the Grayscale, RGB, HSB, CMYK, and Web Safe RGB color models. InDesign supports LAB,
CMYK and RGB. When you paste or drag artwork from Illustrator into InDesign, RGB and CMYK colors convert in
the expected color model. Grayscale colors are converted to the appropriate K value in a CMYK color in InDesign.
HSB and Web Safe RGB objects are converted to RGB color in InDesign. Colors in smooth shades and gradients
can be edited in InDesign.

Gradients

Linear or radial gradients created in Illustrator can be modified using the Gradient tool or Gradient panel in
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InDesign. Gradients with multiple spot colors or complex patterns may appear as non-editable items in InDesign. If
your illustration contains complex gradients, import it using the Place command instead.

Transparency

Transparency is flattened when Illustrator art is pasted or dragged into InDesign.

Graphic styles

Illustrator Graphic Styles don’t become InDesign Object Styles when art is pasted or dragged into InDesign.

Patterns

Illustrator objects filled or stroked with patterns become embedded EPS images when pasted or dragged into
InDesign.

Text

If you drag text from Illustrator into InDesign, it’s converted to outlines and isn’t editable with the Text tool. If you
select text using the Text tool in Illustrator, and then copy it into a text frame in InDesign, the text loses its
formatting but is editable. If you drag the text into InDesign without a frame selected, the text loses all formatting
and isn’t editable.

When you paste text from Illustrator, the text is imported as one or more objects that can be transformed and
colorized in InDesign, but not edited. For example, if you create text on a path in Illustrator and paste it into
InDesign, the text can be colorized, rotated, and scaled, but it cannot be edited using the Type tool. If you want
to edit the text, use the Type tool and paste it into a text frame.

Artwork

Artwork copied from Illustrator and pasted into InDesign is embedded in the InDesign document. No link to the
original Illustrator file is created.

Importing Adobe Photoshop (.PSD) files

You can place graphics created in Adobe Photoshop 4.0 and later directly into an InDesign layout.

Layers and layer comps

You can adjust the visibility of the top-level layers in InDesign, as well as view different layer comps. Changing
layer visibility or layer comps in InDesign does not alter the original Photoshop file.

Paths, masks, or alpha channels

If you save paths, masks, or alpha channels in a Photoshop file, InDesign can use them to remove backgrounds, or
to wrap text around graphics. Graphics that contain paths, masks, or alpha channels act as transparent objects
when imported.
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ICC color management profile

If you place a Photoshop image with an embedded ICC color management profile, InDesign reads the embedded
profile, provided that color management is active. You can override the embedded profile for the image using the
Import Options dialog box or assign a different color profile to the graphic in InDesign. Overriding the color profile
in InDesign will not remove or alter the profile embedded in the Photoshop image.

Spot-color channels

Spot-color channels in Adobe Photoshop PSD or TIFF files appear in InDesign as spot colors in the Swatches panel.
If the image uses a spot color that InDesign does not recognize, the spot color may appear gray in the InDesign
document and print incorrectly as a composite. (The image will print correctly on color separations, however.) To
simulate the graphic as a composite, you can create a spot color with the correct color values, and then alias the
PSD color to this new spot color. The graphic will then print correctly as composite and display correctly on-screen
when Overprint Previewis turned on (choose View > Overprint Preview). Be sure to remove the alias before
printing separations, so that the image prints on the plate you expect.

Importing PDF pages

Using the Place command, you can specify which pages you want to import from a multipage PDF or an Illustrator
file with multiple artboards. You can place a single page, a range of pages, or all pages. Multipage PDF files let
designers combine illustrations for a publication into a single file.

The page range options appear when you select Show Import Optionsin the Place dialog box. See Acrobat (.pdf)
and Illustrator (.ai) import options. The dialog box includes a preview, so you can view a thumbnail of the pages
before you place them. If you place multiple pages, InDesign reloads the graphics icon with the next page, letting
you place the pages one after the next. InDesign doesn’t import movies, sound, links, or buttons when you place a
PDF file.

Comparing screen and device resolution in placed PDF pages

A placed PDF page displays at the best resolution possible for the given scale and screen resolution. When printed
on a PostScript output device, a placed PDF page always prints at the resolution of the device. When printed on a
non-PostScript printer, a placed PDF page prints at the same resolution as the other InDesign objects in the
document. For example, vector (drawn) objects will print at the same resolution as other vector objects in the
document. Bitmap images will print at the best resolution supplied in the placed PDF.

Linking to placed PDFs

A placed PDF page appears in the InDesign document as an on-screen preview, which is linked to a specific page
in the original PDF. After placing a PDF page, you may break links by doing any of the following:

If you add a password to the original PDF that has been placed in an InDesign document, and you update
the link, you’ll be prompted to enter the password.

If you delete pages in the original PDF and update the link, the placed PDF page changes to the page that
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now falls on the originally placed page number.

If you reorder the pages in the original PDF file and update the link, the placed PDF page may be different
from what you expect. When that happens, place the page again.

Color in placed PDF pages

InDesign preserves colors embedded in PDF pages, even if the color comes from a color library not installed with
InDesign (such as the PANTONE Hexachrome® library). In addition, any color traps included in a placed PDF page
are preserved.

When color management is active, InDesign displays the placed PDF using its embedded ICC or output intent
profile (PDF/X only). When color management is turned off, or when you place a PDF that doesn’t contain an ICC
or output intent profile, colors in the placed PDF are calibrated using the color profile in the InDesign document.

When you export or print the document, you can preserve the ICC profile embedded in the placed PDF or replace
it with the document profile instead. Output intent profiles are used for display and are included when you export
as PDF/X; they aren’t used when you print the document, and they aren’t included when you export to any other
format.

Security settings in placed PDF pages

Because a placed PDF page is linked to the original PDF, the placed page also includes the security settings of the
original file. If someone later changes the security settings in the original file, the security settings are updated in
the placed PDF page when you update the links.

If you correctly enter a required master password when placing a PDF page, you override any restrictions in the
PDF page, enabling the placed PDF page to export as expected.

Importing InDesign (.indd) pages

Using the Place command, you can import pages from one InDesign document into another. You can import a
page, a page range, or all of the pages in the document. The pages are imported as objects (much the same way
that PDFs are imported).

Add pages in your document to hold the pages you want to import. After you choose File > Place and select an
INDD file, you can choose Show Import Options and then choose which pages to import, which layers to make
visible, and how to crop the imported pages. You can scroll in the Preview window to examine the thumbnail
pages closely. The page or pages you select are loaded in the graphics icon. If you place multiple pages, InDesign
loads the graphics icon with the following page so you can import pages one after the other.

Note:

The Links panel lists the names of each page you imported. If a page you imported contains a graphic or other
item that was imported into it, this item is listed as well in the Links panel. The names of these secondary
imported items are listed under a disclosure triangle in the Links panel to distinguish them from imported pages.

Importing other graphics formats
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InDesign supports a variety of graphics formats, including bitmap formats such as TIFF, GIF, JPEG, and BMP, and
vector formats such as EPS. Other supported formats include DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG, and Scitex CT
(.sct). You can import an SWF file as a movie file.

TIFF (.tif) files

TIFF is a flexible bitmap image format supported by virtually all painting, image-editing, and page-layout
applications. Also, virtually all desktop scanners can produce TIFF images.

The TIFF format supports CMYK, RGB, grayscale, Lab, indexed-color, and bitmap files with alpha and spot-color
channels. You can select an alpha channel when you place a TIFF file. Spot-color channels appear in InDesign as
spot colors in the Swatches panel.

You can use an image-editing program such as Photoshop to create a clipping path to create a transparent
background for a TIFF image. InDesign supports clipping paths in TIFF images and recognizes encoded OPI
comments.

Graphics Interchange Format (.gif) files

Graphics Interchange Format (GIF) is a standard for displaying graphics on the World Wide Web and other online
services. Because it compresses image data without losing detail, its compression method is called lossless. Such
compression works well with graphics that use a limited number of solid colors such as logos and charts; however,
GIF cannot display more than 256 colors. For this reason it is less effective for displaying photographs online (use
JPEG instead) and is not recommended for commercial printing. If an imported GIF file contains transparency, the
graphic interacts only where the background is transparent.

JPEG (.jpg) files

The Joint Photographic Experts Group (JPEG) format is commonly used to display photographs and other
continuous-tone images in HTML files over the web and in other online media. The JPEG format supports CMYK,
RGB, and grayscale color modes. Unlike GIF, JPEG retains all of the color information in an RGB image.

JPEG uses an adjustable, lossy compression scheme that effectively reduces file size by identifying and discarding
extra data not essential to the display of the image. A higher level of compression results in lower image quality; a
lower level of compression results in better image quality, but a larger file size. In most cases, compressing an
image using the Maximum quality option produces a result that is indistinguishable from the original. Opening a
JPEG image automatically decompresses it.

Note:

JPEG encoding, which can be performed on an EPS or DCS file in an image-editing application such as Photoshop,
does not create a JPEG file. Instead, it compresses the file using the JPEG compression scheme explained above.

JPEG works well for photographs, but solid-color JPEG images (images that contain large expanses of one color)
tend to lose sharpness. InDesign recognizes and supports clipping paths in JPEG files created in Photoshop. JPEG
can be used for both online and commercially printed documents; work with your prepress service provider to
preserve JPEG quality in printing.
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Bitmap (.bmp) files

BMP is the standard Windows bitmap image format on DOS and Windows-compatible computers. However, BMP
does not support CMYK, and its color support is limited to 1, 4, 8, or 24 bits. It is less than ideal for commercially
printed or online documents, and it is not supported by some web browsers. BMP graphics can provide acceptable
quality when printed on low-resolution or non-PostScript printers.

Encapsulated PostScript (.eps) files

The Encapsulated PostScript (EPS) file format is used to transfer PostScript language artwork between applications,
and is supported by most illustration and page-layout programs. Typically, EPS files represent single illustrations or
tables that are placed into your layout, but an EPS file can also represent a complete page.

Because they are based on the PostScript language, EPS files can contain text, vector, and bitmap graphics. Since
PostScript cannot normally be displayed on-screen, InDesign creates a bitmap preview for an EPS file for on-screen
display. InDesign recognizes clipping paths in Photoshop-created EPS files.

When you import an EPS file, any spot colors it contains are added to the Swatches panel in InDesign. EPS allows
for prepress-quality resolution, precision, and color. This format includes all of the color and image data required
to color-separate DCS images embedded in the EPS graphic. EPS isn’t ideal for online publishing in HTML, but it
works well for online publishing in PDF.

EPS files can contain Open Prepress Interface (OPI) comments, which let you use fast, low-resolution versions
(proxies) of images for positioning on a page. For final output, either InDesign or your prepress service provider
can automatically replace the proxies with high-resolution versions.

Desktop Color Separations (.dcs) files

Desktop Color Separations (DCS), developed by Quark, is a version of the standard EPS format. The DCS 2.0
format supports multichannel CMYK files with multiple spot channels. (These spot channels appear as spot colors in
the Swatches panel in InDesign.) The DCS 1.0 format supports CMYK files without spot channels. InDesign
recognizes clipping paths in Photoshop-created DCS 1.0 and DCS 2.0 files.

DCS files are intended to be used in a preseparated, host-based workflow. In most cases, color separations files
associated with a DCS image are excluded when you export or print a composite to a PDF, EPS, or PostScript file.
(The sole exception is made for 8-bit DCS files that were created in Photoshop and that do not contain vector
graphics.)

InDesign can rebuild a composite image from DCS 2.0 or 1.0 separations files, if the files were created in
Photoshop. For best results, do not include DCS 1.0 files or DCS 2.0 files created in programs other than Photoshop
when you are creating high-resolution color composite proofs or separating a document in-RIP or from a composite
file.

Macintosh PICT (.pict) files

The Macintosh PICT (or Picture) format is used for Mac OS graphics and page-layout applications, and for
transferring files between applications. The PICT format compresses images that contain large areas of solid color.
InDesign can import PICT files created from Mac OS screenshots and a variety of other applications, including clip
art collections. However, PICT files are not recommended for high-resolution commercial printing.
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InDesign supports RGB PICT images with variable resolutions and embedded QuickTime images. PICT graphics do
not support color separations, are device-dependent, and are not recommended for high-resolution commercial
printing. The PICT format can provide acceptable quality only when printed on low-resolution or non-PostScript
printers.

Windows Metafile Format (.wmf) and Enhanced Metafile Format (.emf) files

Windows Metafile Format (WMF) and Windows Enhanced Metafile Format (EMF) are native Windows formats used
primarily for vector graphics, such as clip art, shared between Windows applications. Metafiles may contain raster
image information; InDesign recognizes the vector information and provides limited support for raster operations.
Color support is limited to 16-bit RGB, and neither format supports color separations. As a general rule, avoid using
Metafile formats for commercially printed documents.

PCX (.pcx) files

The PCX format is commonly used in Windows systems. Most Windows software supports version 5 of the PCX
format.

The PCX format supports RGB, indexed-color, grayscale, and bitmap color modes, as well as the RLE compression
method, which is lossless. It does not support alpha channels. Images can have a bit depth of 1, 4, 8, or 24 bits.
However, PCX is not ideal for commercially printed or online documents. PCX graphics can provide acceptable
quality only when printed on low-resolution or non-PostScript printers.

Portable Network Graphics (.png) files

The Portable Network Graphics (PNG) format uses adjustable, lossless compression to display 24-bit photographs
or solid-color images on the World Wide Web and in other online media. PNG was developed as a patent-free
alternative to the GIF file format. It supports transparency in an alpha channel or a designated color. PNG is best
used for online documents. Color PNG graphics placed in an InDesign document are RGB bitmap images.

Scitex CT (.sct) files

The Scitex Continuous Tone (CT) format is used for high-end image processing on Scitex computers. Scitex CT files
often come from Scitex scanners, which produce high-quality scans for commercial printing. The Scitex CT format
supports CMYK, RGB, and grayscale files, but does not support alpha channels. Contact Scitex to obtain utilities for
transferring files saved in the Scitex CT format to a Scitex system.

Adobe also recommends

Control graphics’ display performance
Acrobat (.pdf) and Illustrator (.ai) import options
Control layer visibility in imported images
Importing, exporting, and saving
Paste or drag graphics
Import options for graphics
Place (import) graphics
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Color management
Create an ink alias for a spot color
Saving and exporting images
Acrobat (.pdf) and Illustrator (.ai) import options
Control layer visibility in imported images
Import options for graphics
Place (import) graphics
Control layer visibility in imported images
Place (import) graphics
Import options for graphics
Exporting
Exporting artwork
Import swatches
Movies and sounds
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Layers
About layers
Create layers
Add objects to layers
Duplicate a layer
Change the order of layers
Show or hide layers and objects
Set a layer as nonprinting
Lock or unlock layers
Delete layers
Merge layers in a document

About layers

Each document includes at least one named layer. By using multiple layers, you can create and edit specific areas
or kinds of content in your document without affecting other areas or kinds of content. For example, if your
document prints slowly because it contains many large graphics, you can use one layer for just the text in your
document; then, when it’s time to proofread the text, you can hide all other layers and quickly print the text layer
only. You can also use layers to display alternate design ideas for the same layout, or versions of advertisements
for different regions.

Think of layers as transparent sheets stacked on top of each other. If a layer doesn’t have objects on it, you can
see through it to any objects on layers behind it.

Additional layer notes:

Each document layer has a disclosure triangle that can be expanded to reveal the objects and their stacking
order on that layer for the active spread. Groups, buttons, and multi-state objects also have disclosure
triangles that can be expanded to display their contained objects. You can re-order these objects, lock and
unlock them, and add or remove them from groups.

Objects on masters appear at the bottom of each layer. Master items can appear in front of document page
objects if the master page objects are on a higher layer. (See About masters, stacking order, and layers.)

Layers involve all pages of a document, including masters. For example, if you hide Layer 1 while editing
page 1 of your document, the layer is hidden on all pages until you decide to show it again.

For information on converting layers from Adobe PageMaker® or QuarkXPress, see Converting QuarkXPress
and PageMaker documents.

The Layers panel lists layers with the frontmost layer appearing at the top of the panel.

For a video tutorial on using layers, see http://tv.adobe.com/go/4953/.
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You can add layers at any time using the New Layer command on the Layers panel menu or the New Layer button
at the bottom of the Layers panel. The number of layers a document can have is limited only by the RAM available
to InDesign.

Create layers

1. Choose Window > Layers.
2. To create a new layer, do any of the following:

To create a new layer above the selected layer, click the New Layer button.

To create a new layer below the selected layer, hold down Ctrl (Windows) or Command (Mac OS) as
you click the New Layer button.

To create a new layer at the top of the list, hold down Ctrl+Shift (Windows) or Command+Shift
(Mac OS) as you click the New Layer button.

To create a new layer and open the New Layer dialog box, hold down Alt (Windows) or Option
(Mac OS) as you click the New Layer button.

Specify layer options

1. Choose New Layer in the Layers panel menu, or double-click an existing layer.
2. Specify the layer options, and then click OK.

Color

Assign a color to identify the objects on that layer.

Show Layer

Select this option to make a layer visible. Selecting this option is the same as making the eye icon visible in
the Layers panel.

Show Guides

Select this option to make the guides on the layer visible. When this option is not selected for a layer, the
guides cannot be made visible, even by selecting View > Show Guides for the document.

Lock Layer

Select this option to prevent changes to any objects on the layer. Selecting this option is the same as
making the crossed-out pencil icon visible in the Layers panel.

Lock Guides

Select this option to prevent changes to all ruler guides on the layer.
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Print Layer

Select this option to allow the layer to be prevented from printing. When printing or exporting to PDF, you
can determine whether to print hidden and nonprinting layers.

Suppress Text Wrap When Layer Is Hidden

Select this option if you want text on other layers to flow normally when the layer is hidden and it contains
objects with text wrap applied.

Assign a layer color

Assigning a color to a layer makes it easier to distinguish the layers of different selected objects. For each layer
that contains a selected object, the Layers panel displays a dot in the layer’s color. On the page, each object
displays the color of its layer in its selection handles, bounding box, text ports, text wrap boundary (if used), frame
edges (including the X displayed by an empty graphics frame), and hidden characters. The layer color does not
appear for a deselected frame if its edges are hidden.

1. In the Layers panel, double-click a layer or select a layer and choose Layer Options for [layer name].
2. For Color, choose a color or choose Custom to specify a color in the system color picker.

Add objects to layers

Any new object is placed on the target layer, the layer currently displaying the pen icon in the Layers panel.
Targeting a layer also selects it. If multiple layers are selected, targeting one of them doesn’t change the selection,
but targeting a layer outside the selection deselects the other layers.

You can add objects to the target layer by any of the following methods:

Creating new objects with the Type tool or drawing tools.

Importing, placing, or pasting text or graphics.

Selecting objects on other layers, and then moving them to the new layer.

You cannot draw or place a new object on a hidden or locked layer. When you select a drawing tool or the
Type tool, or place a file when the target layer is hidden or locked, the pointer changes to the crossed-out-
pencil icon when it is positioned over the document window. Either show or unlock the target layer, or
target a visible, unlocked layer. If you choose Edit > Paste when the target layer is hidden or locked, an
alert message gives you the choice of showing or unlocking the target layer.

When you click a layer in the Layers panel to target it, the pen icon appears on the layer you clicked, and the layer
also highlights to indicate that it is targeted.

Changing the target layer for the next new object
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Select, move, and copy objects on layers

By default, you can select any object on any layer. In the Layers panel, dots mark layers that contain selected
objects. The layer’s selection color helps you identify an object’s layer. To prevent selecting objects on a specific
layer, lock the layer.

Do any of the following:

To select individual objects on a layer, click the triangle icon next to the layer to display all, and
select the target object. You can also drag the target object to a different location without selecting
it.

Dragging objects from one layer to another

To select all objects on a specific layer, hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) as you click a
layer in the Layers panel.

To move or copy objects to another layer, use the Selection tool to select one or more objects on a
document page or master. In the Layers panel, drag the colored dot on the right side of the layer list
to move the selected objects to the other layer.

Moving an object to a new layer

To move selected objects to a locked layer, hold down Ctrl (Windows) or Command (Mac OS) as you drag the
colored dot. To copy selected objects to another layer, hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) as you drag
the colored dot on the right side of the layer list to the other layer. To copy selected objects to a locked layer, hold
down Ctrl+Alt (Windows) or Command+Option (Mac OS) as you drag the colored dot.

251



To the top

To the top

To the top

Paste objects into different layers

The Paste Remembers Layers command affects how objects pasted from other locations interact with existing
layers.

If the Paste Remembers Layers command is selected, objects cut or copied from different layers retain their layer
assignments when pasted to the new page or position. If you paste objects to a document that doesn’t have the
same layers as the document from which they were copied, InDesign adds the objects’ layer names to the Layers
panel in the second document, and pastes each object on its layer.

If the Paste Remembers Layers command is deselected, objects cut or copied from different layers are pasted
together on the target layer.

1. Make sure that Paste Remembers Layers is deselected in the Layers panel menu.

2. Select objects and choose Edit > Copy or Edit > Cut.

3. In the Layers panel, click the other layer to target it.

4. Choose Edit > Paste.

Duplicate a layer

When you duplicate a layer, you copy its contents and settings. The duplicate layer then appears above the
original layer in the Layers panel. Any duplicated frames that were threaded to other frames on the layer remain
threaded. Duplicated frames whose originals were threaded to frames on other layers are no longer threaded to
those frames.

In the Layers panel, do one of the following:

Select the layer name and choose Duplicate Layer [layer name] in the Layers panel menu.

Drag a layer name and drop it on the New Layer button.

Change the order of layers

Change the stacking order of layers in your document by rearranging the layers on the Layers panel. Rearranging
layers changes the order of layers on every page, not just on the target spread.

You can also change the stacking order of objects within a layer by repositioning objects within the layer. See
Arrange objects in a stack.

In the Layers panel, drag a layer up or down in the list. You can also drag multiple selected layers.

Reordering layers

Show or hide layers and objects
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You can hide or display any layer at any time, and you can hide or display objects on a layer. Hidden layers and
objects can’t be edited, and don’t appear on screen or in print. Hiding layers can be useful when you want to do
any of the following:

Hide parts of a document that are not meant to appear in the final document.

Hide alternate versions of a document.

Simplify the display of a document, to make it easier to edit other parts of the document.

Prevent a layer from printing.

Speed up screen redraw when a layer contains high-resolution graphics.

By default, text continues to wrap around objects on hidden layers. To ignore text wrap settings for hidden
objects, choose Layer Options from the Layers panel menu, and then select the Suppress Text Wrap When Layer
Is Hidden option.

Do any of the following:

To hide or show one layer at a time, in the Layers panel, click the square at the far left of a layer
name to hide or show the eye icon for that layer.

To show or hide individual objects in a layer, click the disclosure triangle to view all objects in a
layer, and then click the eye icon to show or hide the object.

To hide all layers except the selected layer, or to hide all objects on a layer except the selected
object, choose Hide Others in the Layers panel menu. Or, Alt-click (Windows) or Option-click (Mac
OS) the square on the far left side of the layer or object you want to remain visible.

To show all layers, choose Show All Layers in the Layers panel menu. Or, Alt-click (Windows) or
Option-click (Mac OS) the square on the far left side of a visible layer or object to show all layers or
all objects in a layer.

Set a layer as nonprinting

1. Select the layer in the Layers panel.
2. Choose Layer Options from the Layers panel menu.
3. To prevent the layer from being printed, deselect Print Layer, and then click OK.

Note:

When you print or export to PDF, you will still have the option of printing hidden and nonprinting layers.

Lock or unlock layers

Locking is useful for preventing accidental changes to a layer. A locked layer displays a crossed-out pencil icon in
the Layers panel. Objects on locked layers cannot be selected or edited directly; however, if objects on locked
layers have attributes that can be edited indirectly, they will change. For example, if you edit a tint swatch, objects
on locked layers using that tint swatch will reflect the change. Similarly, putting a series of threaded text frames on
both locked and unlocked layers will not prevent text on locked layers from recomposing.

You can also use the Layers panel to lock or unlock objects in a layer. See Lock or unlock objects.
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Do any of the following:

To lock or unlock one layer at a time, in the Layers panel, click a square in the second column from
the left to show (lock) or hide (unlock) the layer.

To lock all layers except the target layer, choose Lock Others in the Layers panel menu. Or, Alt-click
(Windows) or Option-click (Mac OS) the the square left of the layer you want to remain unlocked.

To unlock all layers, choose Unlock All Layers in the Layers panel menu.

Delete layers

Remember that each layer is document-wide—it appears on every page of a document. Before deleting a layer,
consider hiding all other layers first, and then turn to each page of the document to verify that it is safe to delete
the remaining objects.

Do any of the following:

To delete a layer, drag a layer from the Layers panel to the Delete icon  or choose Delete Layer
[layer name] from the Layers panel menu.

To delete multiple layers, hold Ctrl (Windows) or Command (Mac OS) while you click the layers to
select them. Then drag the layers from the Layers panel to the Delete icon or choose Delete Layers
from the Layers panel menu.

To delete all empty layers, choose Delete Unused Layers in the Layers panel menu.

To delete an object on a layer, select the object in the Layers panel, and then click the Delete icon.

Merge layers in a document

You can reduce the number of layers in a document without deleting any objects by merging layers. When you
merge layers, objects from all selected layers are moved to the target layer. Of the layers you merge, only the
target layer remains in the document; the other selected layers are deleted. You can also flatten a document by
merging all layers.

Note:

If you merge layers containing a mix of page objects and master items, the master items move to the back of the
resulting merged layer.

1. In the Layers panel, select any combination of layers. Be sure to include the layer you want to target as the
merged layer. If you’re flattening the document, select all layers in the panel.

2. Click any selected layer to make it the target layer, indicated by the pen.
3. Choose Merge Layers in the Layers panel menu.

You can also merge identically named layers for exporting a book to PDF.

Adobe also recommends

Show or hide frame edges
Prepare layers before exporting a book to PDF
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Laying out frames and pages
About paths and frames
Show or hide frame edges
Using placeholders to design pages
Redefine the purpose of paths and frames
About automatic layout adjustment

For detailed information and instructions, click the links below.

About paths and frames

You can draw objects in a document and use them as paths or as frames. Paths are vector graphics like those you
create in a drawing program such as Adobe Illustrator®. Frames are identical to paths, with only one difference—
they can be containers for text or other objects. A frame can also exist as a placeholder—a container without
contents. As containers and placeholders, frames are the basic building blocks for a document’s layout.

Paths and frames

A. Path B. Frame as graphic container C. Frame with placed graphic 

You can draw both paths and frames using tools in the Toolbox. You can also create frames by simply placing
(importing) or pasting contents into a path.

Note:

In QuarkXPress, paths are referred to as lines, and frames are referred to as boxes.

Because a frame is just a container version of a path, you can do anything to a frame that you can do to a path,
such as add a color or a gradient to its fill or stroke, or edit the shape of the frame itself with the Pen tool. You
can even use a frame as a path, or a path as a frame, at any time. This flexibility makes it easy to change your
design and provides a wide range of design choices.

Frames can contain text or graphics. A text frame determines the area to be occupied by text and how text will
flow through the layout. You can recognize text frames by the text ports in their respective upper left and lower
right corners.

A frame grid is a text frame, with a basic grid to determine character size and spacing within the frame attached.

A graphics frame can function as a border and background, and can crop or mask a graphic. When acting as an
empty placeholder, a graphics frame displays a crossbar.
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Text frame (left) and empty graphics frame (right)

If you don’t see the crossbar inside an empty graphics frame, the frame edges display may be turned off.

Show or hide frame edges

Unlike paths, you can see the nonprinting strokes (outlines) of frames by default even when the frames aren’t
selected. If the document window is getting crowded, use the Show/Hide Frame Edges command to simplify the
screen display by hiding the frame edges. Doing this also hides the crossbar in a graphics placeholder frame. The
display setting for frame edges doesn’t affect the display of the text ports on text frames.

Note:

The frame edge is defined as a frame’s stroke, not the outer edge of the stroke’s weight.

Do any of the following:

To show or hide frame edges, choose View > Extras > Show/Hide Frame Edges.

To hide frame edges, click Preview Mode  at the bottom of the Toolbox.

To show or hide a frame grid, choose View > Grids & Guides > Show Frame Grid, or View > Grids &
Guides > Hide Frame Grid.

Using placeholders to design pages

When your final text and graphics are available, you can simply add them to a document; InDesign automatically
creates frames when you import them (unless you’re importing text or graphics directly into existing frames).
However, when you don’t have the content yet or you want to block out the design before adding text and
graphics, you can use frames as placeholders.

Types of placeholders

A. Graphics frame placeholder B. Text frame placeholder 

For example, you might use any of these strategies:

Draw text frames using the Type tool, and draw graphics frames using the drawing tools. Thread empty
text frames together so that importing final text takes just one step.

Draw empty placeholder shapes using drawing tools. When you’re ready to start designating areas for text
and graphics, redefine the placeholders as either text or graphics frames.

Set frame fitting options for a placeholder frame so that when you place an image in the frame, the image
is cropped and fit accordingly.
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Redefine the purpose of paths and frames

To use a path or text frame as a graphics placeholder frame, select a path or an empty text frame, and
then choose Object > Content > Graphic.
To use a path or graphics frame as a text placeholder frame, select a path or an empty graphics frame, and
then choose Object > Content > Text.
To use a text or graphics frame as a path only, select an empty frame, and then choose Object >
Content > Unassigned.

Note:

When a frame contains text or graphics, you cannot redefine it using the Object > Content menu. However, if you
replace a graphic with text, the content type is automatically redefined.

About automatic layout adjustment

If you use the Document Setup or Margins and Columns commands to make changes to an existing layout, such
as altering column widths or page orientation, you could spend considerable time and effort in rearranging objects
to fit the new layout. The Layout Adjustment feature can do much of that work automatically. For example, you
can quickly reformat a wide four-column document designed for an A4-size page to a tall two-column format on a
U.S. legal-size page. With Layout Adjustment, text and graphics frames are moved and resized as necessary based
on the new relative positions of column guides, page margins, and page edges.

Note:

Dragging column guides does not trigger layout adjustment.

The Layout Adjustment feature produces more predictable results when a layout is tightly based on a framework of
margins, page columns, and ruler guides, and where objects are snapped to guides. Results are less predictable
when objects don’t adhere to margins, columns, and guides, or when extraneous ruler and column guides clutter a
page. Layout adjustment is not affected by the document grid or the baseline grid.

Page designed vertically, for print (left); page orientation changed for on-screen viewing, with layout automatically refitted by the Layout
Adjustment feature (right)

You can modify the rules in the Layout Adjustment dialog box. The Layout Adjustment feature attempts to
approximate the proportions of the old layout in the new layout by doing the following:

Adding or removing column guides, if the new layout specifies a different number of columns.

If the page size changes, moving ruler guides to maintain proportional distances from page edges, margins,
or column guides.

Moving objects already aligned to any margin, column, bleed/slug, or ruler guide, or to any two guides
perpendicular to each other, so that the objects stay with those guides if the guides move during layout
adjustment. Also, objects already aligned to any page edge or to any page edges perpendicular to each
other are moved.

Proportionally resizing objects already aligned to two parallel margin, column, bleed/slug, or ruler guides or
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to guides on three sides, so that the objects stay with those guides if the guides move during layout
adjustment. Also, objects aligned to two parallel page edges or to page edges on three sides are moved.

Maintain the relative position of objects that are anchored to the text as specified in the Anchored Object
Options dialog box.

Moving objects to keep them in the same relative position on the page, if the page size changes.

Note:

Layout Adjustment affects columns inside a text frame differently than it does page columns. If the frame itself is
resized by Layout Adjustment and the Fixed Column Width option is not selected in the Object > Text Frame
Options dialog box, text frame columns are resized proportionally. If the Fixed Column Width option is selected,
columns are added or removed as necessary.

Set options for layout adjustment

Note that changing options in the Layout Adjustment dialog box does not immediately change anything. Layout
adjustment is triggered only by changes to page size, page orientation, margins, or column settings, or when a
new master is applied. When you want to restore a layout to its previous state, you must undo the action that
triggered the layout adjustment.

1. Choose Layout > Layout Adjustment.

2. Select Enable Layout Adjustment.

3. Specify the layout adjustment options, and click OK.

Layout Adjustment options

Enable Layout Adjustment

Select this option so that layout adjustment will occur whenever you change page size, page orientation, margins,
or columns.

Snap Zone

Type a value to specify how near an object must be to the closest margin guide, column guide, or page edge to
snap to that element during layout adjustment.

Allow Graphics And Groups To Resize

Select this option to let the Layout Adjustment feature scale graphics, frames, and groups. When deselected,
graphics and groups can be moved by Layout Adjustment, but not resized.

Allow Ruler Guides To Move

Select this option when you want ruler guides to be repositioned by the Layout Adjustment feature.
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Ignore Ruler Guide Alignments

Select this option when ruler guides are not well positioned for layout adjustment. Objects will still align to column
and margin guides and to page edges.

Ignore Object And Layer Locks

Select this option when you want the Layout Adjustment feature to reposition objects that are locked individually,
or locked as a result of being on a locked layer.

Adobe also recommends

Understanding paths and shapes
Use document templates
Draw a placeholder shape
Set frame fitting options
Use multiple page sizes
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Layout grids
Layout grid overview
Change layout grid settings
Placing an object in a layout grid
Document windows with layout grids

Layout grid overview

For workflow, editorial designers for magazines tend to use paper-based workflows with layout sheets. InDesign’s
layout grid functions in the same way as this type of paper-based layout. In addition, InDesign's Layout Grid
differs from paper-based layout in that you can modify font size, stroke width, page count and other elements as
necessary in order to create customized layouts.

You can set a character grid (character size) using the Layout Grid and also arrange the grid to fit horizontal text
going from left to right, and vertical text starting from the top right hand corner.

A 2 paragraph vertical layout grid (left) A 2 paragraph horizontal layout grid (right)

With the Layout Grid you can snap an object into position in the same way as with a Document Grid or Baseline
Grid.

When creating a new document, click Layout Grid in the New Document dialog box and you can specify layout
settings in the New Layout Grid dialog box displayed. You can change the layout grid of an existing document or
apply a layout grid to a document created using Margins and Columns.

The page margins are determined by the outer edges of the layout grid (left) An object placed in a grid (right)

Change layout grid settings

When changing layout grid settings, note the following:

To specify application default settings for a document with layout grid, choose Layout > Layout Grid without
opening any documents, and modify the settings. These settings will be applied to new documents created
thereafter. Altering the default settings on the layout grid will also cause the frame layout application default
settings to change accordingly.

Changing settings in the Layout Grid dialog box can affect settings in the Margins and Columns dialog box.
The opposite can also occur. For example, when you change the number of columns in the Layout Grid
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dialog box, the new column setting will be reflected in the Margins and Columns settings. However, if the
values for Margins and Paragraphs is not divisible by the number of characters or lines designated in the
Layout Grid, gaps may appear in the Layout Grid or Column Margin Guide. To show no spaces around the
layout grid, open the Layout Grid dialog box, and click OK. The grid is adjusted as closely as possible to the
character grid border.

The Layout Grid option displayed in the Grid Format panel will be affected by the grid attributes from the
Layout Grid settings applied to the current page. If you apply several layout grids to one document, the
contents of Layout Grid settings will change according to the settings of the Layout Grid of the selected
page.

Change layout grid settings

1. Do any of the following:

To change the layout grid settings for one spread or page, move to the spread you want to change
or, select the spread or page in the Page panel.

To change the layout grid settings for multiple pages, select the pages in the Page panel, or select
the master page that controls the pages you want to change.

Layout grid settings can be set on individual pages, thus one document may contain a number of
different layout grids.

2. Choose Layout > Layout Grid, and change the settings.

3. Click OK.

Layout Grid options

The following options appear when you choose Layout Grid in the New Document dialog box or when you choose
Layout > Layout Grid.

Direction

Select Horizontal for text to flow left to right horizontally, and Vertical for text to flow top to bottom vertically.

Font

Select font family and font style.The font selected will become the Frame Grid default setting. Furthermore, if the
grid is set as ICF in the Character Grid in Preferences, the grid size varies depending on the ICF of the font
selected. (See Customize layout and frame grids.)

Size

Specify the font size to be used as a base for the body text in the layout grid. This determines the size of
individual grid cells within the layout grid.

Vertical and Horizontal

Specify the transformation ratio as a percentage for the font defined in the grid. The size of the grid will alter
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according to these settings.

Char Aki

Specify the letter spacing for the font defined in the grid. If a negative value is entered, the grids will appear
overlapping. When a positive value is set, a gap will appear between the grids.

Line Aki

Specify the line gap for the font defined in the grid. The grid line gaps will change according to the value entered.

With the exception of Direction, the values set for Font, Size, Horizontal, Vertical, Char Aki, Line Aki in the Grid
Attributes section will all become Frame Grid default settings. (See Create frame grids.)

Characters

Sets a Line Character (Grid) count.

Lines

Specifies the number of lines in 1 column.

Columns

Specifies the number of columns in 1 page.

Gutter

Specifies the distance between columns.

A. Columns B. Gutters 

Starting Point

Select the Starting Point option from the pop-up menu, and select the Top, Bottom, Right (or Outside) and Left (or
Inside) margins in each text box. The grid will be arranged from the selected position options according to the
values set in Grid Attributes and Lines and Columns. Any space left on the other side of the Starting Point becomes
the margin. For this reason, it is not possible to enter values into the text box outside the points forming the Grid
Base starting points. The margin opposite the starting point can be modified by changing the Grid Attributes and
Lines and Columns options values. When you select Center Completely and add a line or character, a layout grid
with the number of characters or lines set will be created from the center.

Inside is specified as the inside of the facing page, but when no facing page is specified, Inside is the left hand
side. Similarly, Outside is specified as the outside of the facing page, but when no facing page is designated,
Outside is the right hand side.  

Note:

If the values you specify for columns and gutters are such that the layout grid is larger than the page size, the
values for characters, gutters, and columns will be adjusted so that it fits on the page. To change the settings,
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choose Layout > Layout Grid after creating a new document, and specify different values.

A. Top/Outside starting point (right page) B. Center Horizontally starting point C. Bottom/Outside starting point (right page) D. Center
Completely starting point 

Show or hide the layout grid

Choose View > Grids & Guides > Show Layout Grid or View > Grids & Guides > Hide Layout Grid.

If you hide the Layout Grid, the appearance will be the same as a document created in the Margins and
Columns option. Each margin will be determined by values in the Starting Point settings.

Placing an object in a layout grid

Place the text, graphic, or sample text after setting the layout grid. Keep the following guidelines in mind when you
are designing pages for a layout grid:

You can place text frames, frame grids, and graphic frames in a document. You can also place text or
graphics in placeholder frames. For more information, see About paths and frames and Create text frames.

You cannot enter text directly in a layout grid. Use the Horizontal Grid tool  or Vertical Grid tool   to
create a frame grid and enter text. When Layout Grid is selected in the grid format panel, frame grids
created will use the character and spacing attributes of the layout grid. See Create frame grids.

When you drag an object in a layout grid, the object corner closest to the grid will snap to one of the four
corners of the grid. See Snapping objects to grids.

Document windows with layout grids

Each document or spread has a Pasteboard and Guide. This is displayed in Normal View mode. (To switch to
normal view, click Normal View Mode  in the Tools panel). When the document is displayed in any preview mode,
the Paste Board will be replaced by a gray background. You can alter the color of the preview background and
guide.

In a document window, structural areas of a page are marked by the following default colors:
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Black lines describe the size of each page in a spread. A thin drop shadow helps distinguish a spread from
its pasteboard. You can’t change the color of these lines.

Magenta lines are margin guides.

Violet lines are column guides.

The green box and lines are the layout grid.

The red line around the edge of the page shows the bleed area.

The blue line around the page shows the slug area.

Lines of different colors are the ruler guides. Ruler guides will be displayed in the color of the selected layer.

Column guides appear in front of margin guides. When a column guide is exactly in front of a margin guide,
it hides the margin guide.

Adobe also recommends

Create new documents
Create frame grids
Customize layout and frame grids
Change the grid display
CJK composition
Assign a layer color
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Managing graphics links
About links and embedded graphics
Links panel overview
Embed an image within the document
Update, restore, and replace links
Edit original artwork

About links and embedded graphics

When you place a graphic, you see a screen-resolution version of the file in the layout so that you can view and
position it. However, the actual graphic file may be either linked or embedded.

Linked artwork is connected to, but remains independent of, the document, resulting in a smaller document.
You can modify linked artwork using transformation tools and effects; however, you cannot select and edit
individual components in the artwork. You can use the linked graphic many times without significantly
increasing the size of the document; you can also update all links at once. When you export or print, the
original graphic is retrieved, creating the final output from the full resolution of the originals.

Embedded artwork is copied into the document at full resolution, resulting in a larger document. You can
control versions and update the file whenever you like; as long as the artwork is embedded, your document
is self-sufficient.

To determine if artwork is linked or embedded, or change its status from one to the other, use the Links panel.

If the bitmap image you place is 48K or smaller, InDesign automatically embeds the full-resolution image instead
of the screen-resolution version in your layout. InDesign displays these images in the Links panel, so that you can
control versions and update the file whenever you like; however, the link is not necessary for optimal output.

Note:

If you move a document to another folder or disk (for example, if you take it to a service provider), be sure that
you also move the linked graphics files; they are not stored inside the document. You can copy all related files
automatically, using the Preflight and Package features.

Links panel overview

All files placed in a document are listed in the Links panel. These include both local (on disk) files and assets that
are managed on a server. However, files that are pasted from a website in Internet Explorer do not display in this
panel.

In InCopy, the Links panel also displays linked stories. When you select a linked story in the Links panel, the Link
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Info section displays information such as the number of notes, the managed status, and the status of tracked
changes.

Links panel

A. Category columns B. Show/Hide Link Information C. One or more instances modified icon D. Modified icon E. Missing-link icon F.
Embedded-link icon 

When the same graphic appears several times in the document, the links are combined under a disclosure triangle
in the Links panel. When a linked EPS graphic or InDesign document contains links, the links are also combined
under a disclosure triangle.

A linked file can appear in the Links panel in any of the following ways:

Up to Date

An up-to-date file is blank in the Status column.

Modified

This icon means that the version of the file on disk is more recent than the version in your document. For example,
this icon appears if you import a Photoshop graphic into InDesign, and then you or someone else edits and saves
the original graphic in Photoshop.

A slightly different version of the Modified icon appears when a graphic is modified and one or more instances are
updated while others are not.

Missing

The graphic is no longer in the location from which it was imported, although it may still exist somewhere. Missing
links can happen if someone deletes the original file or moves it to a different folder or server after it’s been
imported. You can’t know whether a missing file is up to date until its original is located. If you print or export a
document when this icon is displayed, the file may not print or export at full resolution.

Embedded

Embedding the contents of a linked file suspends management operations for that link. If the selected link is
currently in an “edit in place” operation, this option is not enabled. Unembedding the file restores management
operations to the link.

If a linked object does not appear on a specific document page, the following codes indicate where the object
appears: PB (pasteboard), MP (master page), OV (overset text), and HT (hidden text).

For a video tutorial on using the Links panel, see www.adobe.com/go/lrvid4027_id.

InDesign Secrets provides a videocast on Links panel tips and techniques at Saving time with the Links panel.

Use the Links panel
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To display the Links panel, choose Window > Links. Each linked file and automatically embedded file is
identified by name.
To select and view a linked graphic, select a link in the Links panel and then click the Go To Link button 

, click the page number of the link in the Page column, or choose Go To Link in the Links panel menu.
InDesign centers the display around the selected graphic. To view a hidden object, you show the layer (or
condition if it’s an anchored object).
To expand or collapse nested links, click the triangle icon to the left of the link. Nested links occur when the
same graphic appears several times in the document or when the linked EPS graphic or InDesign document
contains links.
To sort links in the panel, click the category title at the top of the Links panel to sort by that category. Click
the same category again to reverse the order. For example, if you click the Page category, the links appear
in their order from the first page to the last page. If you click Page again, the links are sorted from last
page to first. Use Panel Options to add columns to the Links panel.

Work with Links panel columns

You can display additional categories, such as Creation Date and Layer, in the Links panel to display more
information about the graphics. For each category, you can determine whether the information appears as a
column in the Links panel and in the Link Info section at the bottom of the Links panel.

1. Choose Panel Options from the Links panel menu.
2. Select the check boxes under Show Column to add columns in the Links panel.

Folder 0 is the folder that contains the linked file; Folder 1 is the folder that contains Folder 0, and so on.

3. Select the check boxes under Show In Link Info to display the information in the Link Info section at the
bottom of the Links panel.

4. Click OK.

You can change the order of columns by selecting a column and dragging it to a different location. Drag the
column boundaries to change the column width. Click a category title to sort the links by that category in
ascending order. Click again to sort in descending order.

Change the Links panel rows and thumbnails

1. Choose Panel Options from the Links panel menu.
2. For Row Size, select Small Rows, Regular Rows, or Large Rows.
3. For Thumbnails, determine whether thumbnail representations of the graphics appear in the Name column

and in the Link Info section at the bottom of the Links panel.
4. Click OK.

Display link information

The Link Info section of the Links panel lists information about the selected linked file.

To change the information displayed in the Link Info section of the Links panel, choose Panel Options from the
Links panel menu, and select check boxes in the Show In Link Info column.

Double-click a link, or select a link and click the Show/Hide Link Information icon, which is a triangle on the
left side of the panel.
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View metadata via the Links panel

If a linked or embedded file contains metadata, you can view the metadata using the Links panel. You cannot edit
or replace metadata associated with a linked file.

Select a file in the Links panel and choose Utilities > XMP File Info from the panel menu.

Embed an image within the document

Rather than link to a file that you’ve placed in a document, you can embed (or store) the file within the document.
When you embed a file, you break the link to the original. Without the link, the Links panel doesn’t alert you when
the original has changed, and you cannot update the file automatically.

Embedding a file increases the document file size.

Embed a linked file

1. Select a file in the Links panel.
2. Do any of the following:

Choose Embed Link in the Links panel menu.

If there are multiple instances of the file, choose Embed All Instances Of [Filename] in the Links
panel menu. To embed only one instance, select it and choose Embed Link.

The file remains in the Links panel marked with the embedded-link icon .

Note:

For a text file that appears in the Links panel, select Unlink in the Links panel menu. When you embed a text file,
its name is removed from the Links panel.

Unembed a linked file

1. Select one or more embedded files in the Links panel.
2. Do one of the following:

Select Unembed Link in the Links panel menu. If there are multiple instances of the file, choose
Unembed All Instances Of [Filename] in the Links panel menu.

Click the Relink button  or select Relink in the Links panel menu.

3. Choose to link the file to the original file or to a folder InDesign creates from the embedded data stored in
the document.

Update, restore, and replace links
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Use the Links panel to check the status of any link, or to replace files with updated or alternate files.

When you update or reestablish (relink) a link to a file, any transformations performed in InDesign are preserved
(if you choose Relink Preserved Dimensions in the File Handling preferences). For example, if you import a square
graphic and rotate it 30°, and then you relink it to an unrotated graphic, InDesign rotates it 30° to match the
layout of the graphic it’s replacing.

Note:

Placed EPS files may contain OPI links, which appear in the Links panel. Don’t relink OPI links to files other than
those originally intended by the creator of the EPS file; doing so can cause problems with font downloading and
color separations.

Choose how relinked graphics are scaled

When you relink to replace one graphic with a different source file, you can keep the image dimensions of the file
that’s being replaced, or you can display the incoming file in its actual dimensions.

1. Choose Edit > Preferences > File Handling (Windows) or InDesign > Preferences > File Handling (Mac OS).

2. Choose Preserve Image Dimensions When Relinking if you want images to appear at the same size as the
images they’re replacing. Deselect this option to have relinked images appear at their actual size.

Update modified links

InDesign first looks for a missing link in the folder in which another file has been relinked in the current session.
Next, it looks for a link in the same folder where the document is located. If it’s still not found, it looks in the
parent folder of the document.

Modified links are also called “out of date” links.

In the Links panel, do one of the following:

To update specific links, select one or more links marked with the modified-link icon . Then click
the Update Link button , or choose Update Link from the Links panel menu.

To update all modified links, choose Update All Links from the Links panel menu, or select a modified
link and Alt-click (Windows) or Option-click (Mac OS) the Update Link button.

To update only one link to a graphic that appears in several places in the document, select only the
sublink and choose Update Link. If you select the “parent” link, you can update all links to the
modified graphic.

Replace a link with a different source file

1. Select any link in the Links panel, and click the Relink button  or choose Relink from the Links panel
menu. If a “parent” link of multiple instances is selected, choose Relink All Instances Of [Filename] from the
Links panel menu.

Relink is disabled in managed stories unless a story is checked out.

2. In the dialog box that appears, select Search For Missing Links In This Folder if you want InDesign to
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search the folder for files that have the same names as other missing linked files. If this option is not
selected, only the selected image is relinked.

3. Choose Show Import Options to control how the new source file is imported.
4. Locate and double-click the new source file.
5. Choose import options if you clicked the Show Import options option. (See Import options for graphics.)

Restore missing links

1. To restore a missing link, select any link marked with the missing link icon  in the Links panel, and click
the Relink button .

2. In the dialog box that appears, select Search For Missing Links In This Folder to relink any missing file that
appears in the specified folder. Locate and double-click a file.

Find missing links

By default, InDesign checks for missing links and tries to resolve them when you open a document. Two
preference options let InDesign check for and find missing links automatically when you open a document.

Check Links Before Opening Document

If you turn off this option, InDesign opens the document immediately, and the link statuses remain pending until
links are determined to be up-to-date, missing, or modified. If you turn on this option, InDesign checks for
modified or missing links.

Find Missing Links Before Opening Document

If you turn off this option, InDesign does not attempt to resolve the missing links. You may want to turn off this
option if links slow performance to a server or if unexpected linkings occur. This option is dimmed if Check Links
Before Opening Document is turned off.

Search For Missing Links

Use the Search For Missing Links command to search for and resolve missing links in your document. This
command is useful if you turned off the preferences option that checks for missing links when you open a
document, and now you have missing links. This command is also useful if you mount a server where images are
stored after opening a document.

To change link settings, open the File Handling section of the Preferences dialog box, and determine
whether the Check Links Before Opening Document and Find Missing Links Before Opening Document
options are selected.
To let InDesign attempt to resolve missing links, choose Utilities > Search For Missing Links from the Links
panel menu.

This command is dimmed if the document contains no missing links.

Specify a default Relink folder

1. In the Preferences dialog box, select File Handling.
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2. From the Default Relink Folder menu, choose either of the following options, and then click OK:

Most Recent Relink Folder

This option displays the most recently used folder you selected when relinking, matching InDesign CS3
behavior.

Original Link Folder

This option displays the original location of the linked file, matching the behavior of InDesign CS2 and
earlier.

Copy links to a different folder

Use the Copy Link(s) To command to copy graphics files to a different folder and redirect the links to the copied
files. This command is especially useful for moving files to a different drive, such as moving files from a DVD to a
hard drive.

1. Select the links to the files you want to copy, and choose Utilities > Copy Link(s) To from the Links panel
menu.

2. Specify the folder where the linked files will be copied and choose Select (Windows) or Choose (Mac OS).

Relink to a different folder

When you use the Relink To Folder command, you can point to a folder that contains files with the same names as
your out-of-date links. For example, if your current links point to low-resolution images, you can specify a different
folder that contains high-resolution images. You can specify a different extension for the files, allowing you to
change links from .jpg to .tiff, for example.

The Relink To Folder command is dimmed in a managed InCopy story unless the story is checked out.

1. Select one or more links in the Links panel.
2. Choose Relink To Folder from the Links panel menu.
3. Specify the location of the new folder.
4. To use a different extension, select Match Same Filename But This Extension, and specify the new

extension (such as AI, TIFF, or PSD).
5. Click Select (Windows) or Choose (Mac OS).

Relink files with different file extensions

The Relink File Extension command lets you replace images based on file extensions. For example, if you have
several JPEG images in your document, you can replace them with PSD files. The files with different extensions
must be in the same folder as the linked files being replaced.

1. Make sure the files with different file extensions appear in the same folder as the original files.
2. Select one or more links in the Links panel.
3. Choose Relink File Extensions from the Links panel menu.
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4. Specify the file extension to replace the selected files, and click Relink.

Replace an imported file using the Place command

1. Do one of the following:

To replace the contents of a graphics frame, such as an imported graphic, use the Selection tool  to
select the frame.

To replace the contents of a graphics frame, such as an imported graphic, use the Position tool to
select the image.

To replace the contents of a text frame, use the Type tool to click an insertion point in a text frame,
and choose Edit > Select All.

2. Choose File > Place.
3. Locate and select the new file.
4. Make sure that Replace Selected Item is selected, and then click Open.
5. Click Open.

Copy the link pathname

You can copy either the full path of the linked image or the platform style path. Copying the full path of the image
is useful for notifying team members where art is located. For example, you can copy the full path and paste it into
an email message. Copying the platform path is useful for scripting or for specifying image fields in a data merge.

1. Select a link in the Links panel.
2. From the Links panel menu, choose Copy Info > Copy Full Path or Copy Platform Style Path.
3. Paste the path.

Edit original artwork

The Edit Original command lets you open most graphics in the application in which you created them so that you
can modify them as necessary. Once you save the original file, the document in which you linked it is updated with
the new version.

Note:

In InDesign, if you check out and select a managed graphics frame (one that has been exported to InCopy), rather
than the graphic itself, the graphic opens in InCopy.

Edit original artwork using the default application

By default, InDesign relies on the operating system to determine which application is used when opening the
original.

1. Select one or more images on the page or in the Links panel.
2. Do any of the following:
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In the Links panel, click the Edit Original button .

Choose Edit > Edit Original.

3. After making changes in the original application, save the file.

Edit original artwork using a different application

1. Select the image.
2. Choose Edit > Edit With, and then specify the application you want to use to open the file. If the application

does not appear, choose Other, and browse to locate the application.

Adobe also recommends

Define preflight profiles
Package files
Links panel video
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Managing pages and spreads
Move, duplicate, and delete pages and spreads

Control spread pagination
Rotate the spread view
Use multiple page sizes

Move, duplicate, and delete pages and spreads

You can use the Pages panel to freely arrange, duplicate, and recombine pages and spreads. Keep the following
guidelines in mind when adding, arranging, duplicating, or removing pages within a document:

InDesign preserves the threads between text frames.

InDesign redistributes pages according to how the Allow Document Pages To Shuffle command is set.

An object that spans multiple pages stays with the page on which the object’s bounding box covers the
most area.

Move pages using Move Pages command

1. Choose Layout > Pages > Move Pages, or choose Move Pages from the Pages panel menu.
2. Specify the page or pages you want to move.
3. For Destination, choose where you want to move the pages, and specify a page if necessary. Click OK.

Move pages by dragging

As you drag, the vertical bar indicates where the page will appear when you drop it. If the black rectangle
or bar touches a spread when Allow Pages to Shuffle is turned off, the page you’re dragging will extend
that spread; otherwise, document pages will be redistributed to match the Facing Pages setting in the File >
Document Setup dialog box.

In the Pages panel, drag a page icon to a new position within the document.

Moving a page’s position using the Pages panel

Duplicate a page or spread

In the Pages panel, do one of the following:
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Drag the page range numbers under a spread to the New Page button. The new spread appears at
the end of the document.

Select a page or spread, and then choose Duplicate Page or Duplicate Spread in the Pages panel
menu. The new page or spread appears at the end of the document.

Press Alt (Windows) or Option (Mac OS) as you drag the page icon or page range numbers under a
spread to a new location.

Note:

Duplicating a page or spread also duplicates all objects on the page or spread. Text threads from the duplicated
spread to other spreads are broken, but all text threads within the duplicated spread remain intact—as do all text
threads on the original spread.

Remove a page from a spread while keeping it in the document

1. Select the spread and deselect Allow Selected Spread To Shuffle in the Pages panel menu.
2. In the Pages panel, drag a page out of the spread until the vertical bar is not touching any other pages.

Delete a page or spread from the document

Do one of the following:

In the Pages panel, drag one or more page icons or page-range numbers to the Delete icon.

Select one or more page icons in the Pages panel, and click the Delete icon.

Select one or more page icons in the Pages panel, and then choose Delete Page(s) or Delete
Spread(s) in the Pages panel menu.

When you move or copy a page or spread from one document to another, all of the items on the page or spread,
including graphics, links, and text, are copied to the new document. Section markers are preserved. Threaded text
frames are also included, but text that is threaded to pages outside the spread does not transfer. If the page or
spread you are copying contains styles, layers, or masters with the same names as their counterparts in the
destination document, the destination document’s settings are applied to the page or spread.

If you copy a page from a document that has a different size than the document you are copying to, the page and
page item positions may not match exactly.

If you want to move or copy a multiple-page spread, deselect Allow Document Pages To Shuffle in the destination
document to keep the spread together.

Move or copy pages between documents

1. To move pages from one document to another, open both documents.
2. Choose Layout > Pages > Move Pages, or choose Move Pages from the Pages panel menu.
3. Specify the page or pages you want to move.
4. Choose the destination document name from the Move To menu.
5. For Destination, choose where you want to move the pages, and specify a page if necessary.
6. If you want to remove the pages from the original document, select Delete Pages After Moving.

Note:
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When you copy pages between documents, their associated masters are copied automatically. If the new
document contains a master with the same name as the master applied to the copied page, however, the master
of the new document is applied to the copied page instead.

Move or copy pages between documents by dragging

1. To move pages from one document to another, make sure that both documents are open and visible.

You can choose Window > Arrange > Tile to display documents side-by-side.

2. Drag the original document’s page icon to the new document.
3. In the Insert Pages dialog box, specify where the pages will be added.
4. If you want to remove the pages from the original document, select Delete Pages After Inserting.

Control spread pagination

Most documents use two-page spreads exclusively. When you add or remove pages before a spread, the pages
shuffle by default. However, you may want to keep certain pages in a spread together. For example, you can
create gatefold or accordion foldouts by creating a multiple-page spread (also called an island spread) and adding
pages to it. By not allowing pages to shuffle, you can ensure that pages are kept in the same spread.

Pages panel

A. One-page spread B. Four-page spread, identified by brackets around page numbers C. Entire two-page spread selected 

Create a multiple-page spread

1. Do one of the following:

To keep a single spread together, select a spread in the Pages panel, and then deselect Allow
Selected Spread To Shuffle in the Pages panel menu. You can identify an island spread in the Pages
panel by the brackets around its page numbers.

To allow the creation of spreads of more than two pages in the entire document and to preserve
those spreads when you add, remove, or arrange preceding pages, deselect Allow Document Pages
To Shuffle on the Pages panel menu. InDesign will preserve spreads of more than two pages while
letting two-page spreads repaginate normally.

2. Add pages to the selected spread either by using Insert Pages to insert a new page in the middle of a
spread or by dragging an existing page to the spread in the Pages panel. To drag an entire spread, drag its
page numbers.

Adding a page to a spread using the Pages panel

Note:

You can include up to ten pages in a spread. When you have reached the limit, the black vertical bar will not
appear.
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Redistribute pages

You can redistribute a spread’s pages to match the Facing Pages setting in the File > Document Setupdialog box.

Do either of the following:

If an individual spread has been allowed to shuffle, select the spread, and choose Allow Selected
Spread To Shuffle in the Pages panel menu to select it.

If document pages have been allowed to shuffle and you added pages to a spread, choose Allow
Document Pages To Shuffle from the Pages panel menu to select it. Click No to redistribute pages. If
you click Yes to maintain the multiple-page spreads, brackets surround the numbers on those
spreads in the Pages panel, indicating that those spreads are not allowed to shuffle.

Start a document with a two-page spread

Instead of beginning the document with a single page, you can begin your document with a two-page spread.

1. Do either of the following actions:

To create a document, choose File > New Document.

To edit an existing document, choose File > Document Setup.

2. For Start Page #, specify an even number, such as 2, and then click OK.

Rotate the spread view

In some instances, you need to edit rotated content. Instead of turning your head sideways to look at the rotated
content, you can rotate the spread view. This option is especially useful for working on rotated calendars and
tables.

Rotating the spread view does not affect printing or output.

Rotating the spread

A. Before rotating spread B. Rotated spread view C. Rotate icon in Pages panel 

1. In the Pages panel, select the page or spread that you want to rotate.

2. Do any of the following:

From the Pages panel menu, choose Rotate Spread View > 90° CW, 90° CCW, or 180°.

Choose View > Rotate Spread > 90° CW, 90° CCW, or 180°.

A rotation icon  appears next to the rotated spread in the Pages panel.

Objects you place or create mirror the rotated view. For example, if you create a text frame when the spread view
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is rotated 90 degrees, the text frame is also rotated. However, objects you paste are not rotated.

When transforming objects, keep in mind that you’re working on a rotated page view. For example, if you’re
editing a table on a rotated spread view, changing the “left” side of the table will change what appears to be the
top of the table in the rotated view.

Before you output the file or send it to someone else, it’s a good idea to avoid confusion by clearing the spread
rotation. Choose View > Rotate Spread > Clear Rotation.

Use multiple page sizes

You can define different page sizes for pages within a single document. This feature is especially useful when you
want to manage related designs in one file. For example, you can include business card, postcard, letterhead, and
envelope pages in the same document. Using multiple page sizes is also useful for creating gate-fold layouts in
magazines.

For video tutorials on creating multiple page sizes in a document, see www.adobe.com/go/lrvid5153_id_en and
http://tv.adobe.com/go/4950/.

Multiple page sizes in same document

A. Magazine page B. Gate-fold page C. Spine page 

Create different page sizes within a document

Use the Page tool to select the master page or layout page you want to resize, and then use the Control panel to
change the settings. A page inherits its page size from its master page, but you can change the size of a layout
page so that it’s different from the master page applied to it. A master page can be based on another master page
of a different size, so that a range of pages of mixed sizes can share the same master content.

To apply a different page size quickly, select the page in the Pages panel, and then choose a page size from the
Edit Page Size button .

1. Using the Page tool , select one or more master pages or layout pages that you want to resize.

Make sure that the entire page is selected in the layout, not only in the Pages panel.

2. Specify settings in the Control panel to change the page size of the selected pages:

X and Y values

Change the Y value to determine the vertical position of the page in relation to other pages in the spread.

W and H page size values

Change the width and height of the selected pages. You can also specify a page size preset from the menu.
To create a custom page size that appears in this list, choose Custom Page Size from the menu, specify the
page size settings, and click OK.
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Orientation

Select a landscape or portrait page orientation.

Enable Layout Adjustment

Select this option if you want the objects on the page to be adjusted automatically when the page size
changes. See About automatic layout adjustment.

Show Master Page Overlay

Select this option to display a master page overlay on top of any page that is selected with the Page tool.

Objects Move With Page

Select this option to make the objects move along with the page when you adjust the X and Y values.

Use master page overlays

When you use the Page tool to select a page and turn on the Show Master Page Overlay option, a shaded box
appears over the selected page. You can move the master page overlay so that master page items appear in the
proper location. The Show Master Page Overlay option is especially useful if the master page and document page
have different page sizes.

Aligning the master page overlay to a smaller layout page

1. Using the Page tool, select a page.

2. In the Control panel, select Show Master Page Overlay.

3. Drag the edge of the master page overlay to position the page items.
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Malsider

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Om maler, stablerekkefølge og lag
Opprette maler
Bruke malsider
Kopiere maler
Slette en mal fra et dokument
Overstyre eller koble fra malobjekter
Importere en mal fra et annet dokument

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du koblingene nedenfor.

Om maler, stablerekkefølge og lag
En mal ligner en bakgrunn som raskt kan brukes på mange sider. Objekter i en mal vises på alle sider som malen brukes på. Malobjekter som
vises på dokumentsider, er omgitt av en prikkete linje. Endringer du gjør i en mal, brukes automatisk på de tilknyttede sidene. Maler inneholder
vanligvis gjentatte logoer, sidetall, topptekster og bunntekster. De kan også inneholde tomme tekst- eller grafikkrammer som fungerer som
plassholdere på dokumentsider. Et malobjekt kan ikke markeres på en dokumentside med mindre malobjektet overstyres.

Maler kan inneholde flere lag, akkurat som sidene i et dokument. Objekter på ett enkelt lag har sin egen rekkefølge på dette laget. Objekter på en
malside vises bak objekter som er tilordnet samme lag på dokumentsiden.

Hvis du vil at malobjektet skal vises foran objekter på dokumentsiden, tilordner du objektene på malsiden et høyere lag. Et malobjekt på et høyere
lag vises foran alle objektene på lavere lag. Hvis du slår sammen alle lagene, flyttes malobjektene bak dokumentsideobjekter.

Malobjekter (øverst til venstre) vises bak sideobjekter på samme lag (nederst til venstre). Hvis du flytter et malobjekt til et høyere lag (øverst til
høyre), flyttes det foran alle objekter på lavere lag (nederst til høyre).

Tips og retningslinjer for maler

Du kan sammenligne alternative ideer ved å lage forskjellige maler og bruke dem etter tur på prøvesider med tekst som er typisk for
dokumentet.

Hvis du vil definere nye dokumenter raskt, kan du arkivere et sett med maler i en dokumentmal, sammen med avsnitts- og tegnmaler,
fargebiblioteker og andre stiler og forvalg.

Hvis du endrer spalte- eller marginnstillinger i en mal, eller hvis du bruker en ny mal med andre spalte- og marginnstillinger, kan du tvinge
objekter på siden til å justeres etter den nye layouten automatisk. (Se Om automatisk layoutjustering.)

Når automatisk sidenummerering settes inn i en mal, vises det korrekte sidetallet for hver dokumentseksjon der malen brukes. (Se Legge til
sidenummerering.)

Opprette maler
Som standard har alle dokumenter du oppretter, en malside. Du kan opprette flere maler eller bygge på en eksisterende malside eller en
eksisterende dokumentside. Når du har tatt i bruk malsider på andre sider, blir eventuelle endringer av kildemalen også oppdatert i malene og
dokumentsidene som er basert på den. Med nøye planlegging blir dette en enkel måte å utføre layoutendringer på flere sider i et dokument på.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du arbeider med malsider, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0069_no.
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Opprette en ny mal
1. Velg Ny mal på menyen i Sider-panelet.
2. Angi følgende valg, og velg OK.

Skriv inn et prefiks som identifiserer malen for hver side i Sider-panelet, under Prefiks. Du kan skrive inn opptil fire tegn.

Skriv inn et navn på maloppslaget under Navn.

For Basert på mal kan du velge et eksisterende maloppslag som du vil basere dette maloppslaget på, eller velge Ingen.

Skriv inn antallet sider du vil ha med i maloppslaget (opptil 10), under Antall sider.

Opprette en mal fra en eksisterende side eller et eksisterende oppslag
Dra et helt oppslag fra sidedelen til maldelen i Sider-panelet.
Marker et oppslag i Sider-panelet, og velg Arkiver som mal på menyen i Sider-panelet.

Alle objekter på originalsiden eller -oppslaget blir en del av den nye malen. Hvis originalsiden brukte en mal, baseres den nye malen på malen til
originalsiden.

Opprette et nytt maloppslag basert på en annen side eller et annet oppslag

Basere én mal på en annen mal
Du kan opprette en malvariant som er basert på og oppdateres med en annen mal (kalt overordnet mal) innenfor samme dokument.
Maloppslagene som er basert på det overordnede maloppslaget, kalles underordnede maler. Hvis dokumentet for eksempel har ti kapitler som
bruker maloppslag med bare små variasjoner, kan du basere alle på ett maloppslag som inneholder layouten og objekter som er felles for alle ti.
Hvis du vil endre den grunnleggende utformingen, trenger du derfor bare å redigere den overordnede malen, i stedet for å redigere alle ti hver for
seg. Varier formateringen på underordnede maler. Du kan overstyre overordnede malobjekter i en underordnet mal hvis du vil lage varianter av en
mal, på samme måte som du kan overstyre malobjekter på dokumentsider. Dette er en effektiv måte å holde en konsekvent, men variert utforming
oppdatert.

Original, overordnet mal og underordnede maler (til venstre). Når den overordnede malen endres, oppdateres de underordnede malene automatisk
(til høyre).

 Hvis du vil basere en mal på en annen mal, gjør du ett av følgende i maldelen i Sider-panelet:

Marker et maloppslag, og velg Malvalg for [navn på maloppslag] på menyen i Sider-panelet. Velg en annen mal under Basert på mal, og
velg OK.

Marker navnet på maloppslaget du vil bruke som grunnlag, og dra det til navnet på en annen mal du vil bruke det på.

B-mal basert på A-mal

Redigere layouten i en mal
Du kan redigere layouten på malsider når som helst. Endringene du gjør, gjenspeiles automatisk på alle sider som bygger på malen. All tekst eller
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grafikk som du legger til i en mal, vises for eksempel på dokumentsidene som males brukes på.

Merk: Når du overstyrer eller kobler fra et malsideobjekt på en bestemt side, kan det hende at dette objektet ikke oppdateres med endringene på
malsiden.

1. Dobbeltklikk på ikonet for malen du vil redigere, i Sider-panelet, eller velg malsiden fra listen nederst i dokumentvinduet. Maloppslaget vises
i dokumentvinduet.

2. Gjør endringer i malen.

Alle sider som bruker denne malen, oppdateres automatisk.

Hvis du vil endre størrelsen på malsiden, markerer du den med sideverktøyet og bruker deretter valgene i kontrollpanelet til å endre
dimensjonene. Se Bruke flere sidestørrelser.

Bruk flere visninger til å vise resultatet av redigering av malen. Velg Vindu > Plasser > Nytt vindu, og velg deretter Vindu > Plasser > Side ved
side. Angi én av visningene til en side og den andre visningen til malen for denne siden. Rediger deretter malen, og se på mens siden
oppdateres.

Endre malsidevalg
Du kan redigere malsidevalg hvis du vil endre navnet på eller prefikset for malen, basere malen på en annen mal eller endre antall sider i
maloppslaget.

1. Gå til Sider-panelet, og klikk på navnet på et maloppslag for å markere det.
2. Velg Malvalg for [malnavn] på menyen i Sider-panelet.
3. Endre et valg, og velg deretter OK.

Bruke malsider
Hvis dokumentet inneholder egendefinerte oppslag (for eksempel 3- eller 4-sidige utbrett i et blad), må malen inneholde like mange sider.

Hvis malsiden har en annen størrelse enn layoutsiden, endres størrelsen på layoutsiden når du bruker malsiden. Hvis layoutsiden har en
egendefinert sidestørrelse, kan du velge om du vil beholde den egendefinerte størrelsen på layoutsiden, eller om du vil bruke størrelsen på
malsiden.

Merk: Malobjekter på en dokumentside er omgitt av en prikkete linje. Hvis du ikke kan se malobjekter på en dokumentside, kan malobjektene
være skjult på et lavere lag, eller malobjektene kan være skjult. Velg Vis malobjekter på menyen i Sider-panelet.

Bruke en mal på en side eller et oppslag
Hvis du vil bruke en mal på én side, drar du malsideikonet til et sideikon i Sider-panelet. Når et svart rektangel omslutter den ønskede siden,
slipper du museknappen.
Hvis du vil bruke en mal på et oppslag, drar du malsideikonet til et hjørne av oppslaget i Sider-panelet. Når et svart rektangel omslutter alle
sidene i det ønskede oppslaget, slipper du museknappen.

Bruke en mal på en side (til venstre) og på et oppslag (til høyre)

Bruke en mal på flere sider
 Gjør ett av følgende:

Marker sidene du vil bruke en ny mal på, i Sider-panelet. Trykk deretter på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på en mal.

Velg Bruk mal på sider på menyen i Sider-panelet. Velg deretter en mal for Bruk mal, kontroller at sideområdet under På sider er det du vil
bruke, og velg OK. Du kan bruke en mal på flere sider samtidig. Du kan for eksempel skrive inn 5, 7-9, 13-16 hvis du vil bruke samme mal
på side 5, 7-9 og 13-16. (Se Vise absolutt nummerering eller seksjonsnummerering i Sider-panelet.)

Bruke en mal på et sideområde som ikke henger sammen

Koble maler fra dokumentsider

283



Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

 Bruke malen Ingen fra maldelen i Sider-panelet.
Når du opphever tilordningen av en mal til en side, brukes ikke layouten og objektene på siden lenger. Hvis en mal inneholder de fleste
elementene du ønsker, men du vil tilpasse utseendet på noen få sider, kan du overstyre malsideobjektene og redigere eller endre dem på disse
sidene i stedet for å oppheve tilordningen av malen.

Kopiere maler
Du kan kopiere en mal fra ett dokument til et annet for å bruke den som utgangspunkt for en ny mal. Du kan også kopiere malsider til andre
dokumenter når du synkroniserer dokumenter i en bok eller importerer malsider fra et annet dokument.

Kopiere en malside i et dokument
 Gjør ett av følgende i Sider-panelet:

Dra sidenavnet til et maloppslag til knappen Opprett ny side nederst i panelet.

Marker sidenavnet til et maloppslag, og velg Dupliser maloppslag [navn på oppslag] på panelmenyen.

Når du kopierer en malside, blir sideprefikset til den kopierte malsiden den neste bokstaven i alfabetet.

Kopiere eller flytte en mal til et annet dokument
1. Åpne dokumentet der du vil legge til malen. Åpne deretter dokumentet med malen du vil kopiere.
2. Gjør ett av følgende i Sider-panelet til kildedokumentet:

Klikk og dra maloppslaget til måldokumentvinduet for å kopiere det.

Marker malen du vil flytte eller kopiere. Velg Layout > Sider > Flytt malside, og velg måldokumentnavnet fra Flytt til-menyen. Hvis du vil
fjerne siden eller sidene fra kildedokumentet, velger du Slett sider etter flytting og deretter OK.

Hvis måldokumentet allerede har en mal med samme prefiks, tildeles den flyttede malen neste tilgjengelige bokstav i alfabetet.

Slette en mal fra et dokument
1. Marker ett eller flere malsideikoner i Sider-panelet.

Hvis du vil markere alle ubrukte malsider, velger du Velg ubrukte maler på menyen i Sider-panelet.

2. Gjør ett av følgende:

Dra en ikon for en markert malside eller et maloppslag til sletteikonet nederst i panelet.

Klikk på sletteikonet nederst i panelet.

Velg Slett maloppslaget [navn på oppslag] på panelmenyen.

Når du sletter en mal, brukes malen [Ingen] på alle dokumentsider som den slettede malen ble brukt på.

Overstyre eller koble fra malobjekter
Når du bruker en malside på en dokumentside, vises alle objekter i malen (malobjektene) på dokumentsiden. Noen ganger vil du at en bestemt
side bare skal være litt forskjellig fra malen. I slike tilfeller trenger du ikke å lage maloppsettet på nytt på siden eller opprette en ny mal. Du kan
overstyre eller koble fra malobjektet. Da vil andre malobjekter på dokumentsiden fortsette å oppdateres med malsiden.

Vær oppmerksom på forskjellen mellom overstyring og frakobling av malobjekter på en dokumentside:

Overstyre attributter for malobjekter Overstyring av et malobjekt legger en kopi av det på dokumentsiden uten å bryte tilknytningen til malsiden.
Når objektet er overstyrt, kan du velge å overstyre ett eller flere attributter for objektet og deretter tilpasse det. Du kan for eksempel endre
fyllfargen for den lokale kopien. Etter det vil ikke endringer av fyllfargen på selve malsiden oppdateres til den lokale kopien. Andre attributter, for
eksempel størrelse, oppdateres imidlertid fortsatt fordi de ikke er overstyrt på den lokale kopien. Overstyringer kan oppheves senere slik at
objektet igjen stemmer overens med malen.
Attributter du kan overstyre for et malsideobjekt, omfatter streker, fyll, innhold i en ramme og eventuell transformering (som rotering, skalering,
skråstilling eller endring av størrelse), hjørnevalg, valg for tekstramme, låsetilstand, gjennomsiktighet og objekteffekter.

Koble objekter fra malen På en dokumentside kan du koble et malobjekt fra malen til objektet. Objektet må overstyres på dokumentsiden, ved å
opprette en lokal kopi, før du kan koble det fra. Et frakoblet element oppdateres ikke med malen fordi tilknytningen til malsiden er brutt.

Overstyre et malobjekt
1. Kontroller at malobjektet kan overstyres.

Du kan bare overstyre et malobjekt hvis Tillat overstyringer av malobjekt på utvalg er valgt på menyen i Sider-panelet for dette objektet.

2. Gjør ett av følgende:
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Hvis du vil overstyre bestemte malobjekter på en dokumentside, trykker du på Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) og
klikker på objektet (eller drar for å markere flere objekter). Endre de markerte malobjektene etter behov. Objektet kan nå markeres som
alle andre sideobjekter, men beholder koblingen til malsiden.

Hvis du vil overstyre alle malsideobjekter på et dokumentoppslag, angir du et oppslag og velger Overstyr alle malsideobjekter på
menyen i Sider-panelet. Du kan nå markere og endre alle malobjekter etter ønske.

Når du overskriver et malobjekt, blir den prikkete linjen til en heltrukket linje. Det viser at det er opprettet en lokal kopi.

Merk: Hvis du overstyrer en koblet tekstramme, overstyres alle synlige rammer i koblingen, selv om de er på en annen side i et oppslag.

Koble fra et malobjekt
Hvis du vil koble et enkeltstående malobjekt fra en mal, må du først overstyre det ved å trykke på Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift
(Mac OS) og klikke på objektet på en dokumentside. Velg Koble markering fra mal på menyen i Sider-panelet.
Hvis du vil overstyre alle malobjekter på et oppslag, overstyrer du malsideobjektene du vil koble fra, og angir det oppslaget i dokumentet.
(Ikke gå til den opprinnelige malsiden.) Velg Koble alle objekter fra mal på menyen i Sider-panelet. Hvis kommandoen ikke er tilgjengelig, er
det ingen overstyrte objekter på dette oppslaget.

Unngå at et malobjekt blir overstyrt
I noen tilfeller vil du kanskje overstyre alt, bortsett fra et par malobjekter. For eksempel vil du kanskje overstyre malobjekter som bakgrunnsbilder
på en dokumentside, men du vil unngå at en topptekst med sidetall overstyres. Du kan unngå at toppteksten overstyres ved å velge Overstyr alle
malsideobjekter for å overstyre alle malsideobjekter bortsett fra toppteksten.

1. Velg objektet på malsiden.
2. Deaktiver Tillat overstyringer av malobjekt på utvalg på menyen i Sider-panelet.

Malobjekter som ikke tillater overstyringer, har ingen rammekant når de vises på dokumentsiden. Hvis en koblet tekstramme ikke blir overstyrt, får
alle tekstrammer i den koblingen den samme innstillingen.

Bruke malobjekter på nytt
Hvis du har overstyrt malobjekter, kan du gjenopprette dem slik at de samsvarer med malen igjen. Når du gjør dette, tilbakestilles objektets
attributter til tilstanden de hadde på den tilsvarende malen, og de oppdateres på nytt når du redigerer malen. Den lokale kopien av objektet
fjernes, og den prikkete linjen betyr at malobjektet kan ikke markeres. Du kan fjerne overstyringer for markerte objekter eller alle objekter på et
oppslag, men ikke for et helt dokument på én gang.

 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil fjerne maloverstyringer fra ett eller flere objekter, markerer du objektene som opprinnelig var malobjekter. Angi et oppslag i Sider-
panelet, og velg Fjern valgte lokale overstyringer på menyen i Sider-panelet.

Hvis du vil fjerne alle maloverstyringer fra et oppslag, angir du oppslaget (eller maloppslaget) som du vil fjerne alle maloverstyringer fra, i
Sider-panelet. Velg Rediger > Fjern all markering for å være sikker på at ingen objekter er markert. Velg Fjern alle lokale overstyringer på
menyen i Sider-panelet.

Hvis du har koblet fra malsideobjektene, kan du ikke gjenopprette dem på malsiden. Du kan imidlertid slette de frakoblede objektene og koble
malen til siden på nytt.

Hvis du kobler til malen på nytt på en side som inneholder overstyrte malsideobjekter, kobles de overstyrte objektene fra, og alle malsideobjekter
brukes på nytt. Dette kan føre til at det blir dobbelt opp av enkelte objekter på siden. Du må slette de frakoblede objektene for at siden skal se ut
akkurat som malen.

Skjule malobjekter
Bruk Skjul malobjekter for å skjule malsideobjekter på én eller flere sider av dokumentet. Skjulte malobjekter blir ikke skrevet ut eller eksportert.

1. Marker sidene og oppslagene du vil skjule malobjektene på, i Sider-panelet.
2. Velg Skjul malobjekter på menyen i Sider-panelet.

Hvis du vil vise malobjekter igjen, markerer du oppslagene i Sider-panelet og velger Vis malobjekter på menyen i Sider-panelet.

Importere en mal fra et annet dokument
Du kan importere maler fra et annet InDesign-dokument (uavhengig av versjon) til det aktive dokumentet. Hvis måldokumentet inneholder malsider
som har ulike navn fra en eller annen malside i kildedokumentet, endres ikke disse sidene og deres dokumentsideoverstyringer.

1. Velg Last inn malsider på menyen i Sider-panelet.
2. Finn og dobbeltklikk på InDesign-dokumentet som inneholder malsidene du vil importere.
3. Angi hva som skal skje hvis en innlastet mal har samme navn som en mal i det gjeldende dokumentet.

Velg Erstatt malsider hvis du vil at malene fra kilden skal overstyre måldokumentets maler som har samme navn. Hvis måldokumentet
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ikke har noen overstyrte objekter, er det trygt å velge Erstatt malsider ved import.

Velg Endre navn på malsider for å endre sideprefiksene til den neste tilgjengelige bokstaven i alfabetet.

Når du har importert malsider fra et kildedokument, opprettes det en kobling mellom kildedokumentet og måldokumentet. Når du deretter laster inn
maler fra det samme kildedokumentet, opprettholdes tilknytningen mellom overstyrte objekter og deres overordnede objekter på malsider som
lastes inn på nytt. Denne tilknytningen sikrer konsekvente malsider i ulike dokumenter uten at disse dokumentene legges i en bok.

Hvis du vil bruke denne metoden til å holde malsider konsekvente, bør du laste inn malsidene fra kildedokumentet før du overstyrer eventuelle
objekter på malsiden. Hvis dokumentet har overstyrte objekter og du aldri har importert malsider fra noen kilde før, kobles de overstyrte objektene
fra den første gangen du laster inn fra et kildedokument og erstatter malsider med navnet på den overordnede malen til de overstyrte objektene.

Hvis du deretter importerer malsider fra et annet kildedokument og velger Erstatt malsider, kan de overstyrte objektene bli koblet fra. Alle maler
med samme navn fra det nye kildedokumentet brukes på dokumentsiden som inneholder overstyrte objekter, og det opprettes to sett med objekter.

Flere hjelpeemner
Video om malsider

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Numbering pages, chapters, and sections
Add section and chapter numbering
Define section numbering
Document numbering options
Create headers and footers
Add automatic page numbers for story jumps

For detailed information and instructions, click the links below.

Add section and chapter numbering

Determine what kind of numbering you want to use for your document or book. For long documents, you can
assign chapter numbers. Each document can be assigned only one chapter number. If you want to use different
numbering within a document, you can define ranges of pages as sections; these sections can be numbered
differently. For example, the first ten pages of a document (the front matter) might use Roman numerals, and the
rest of the document might use Arabic numerals.

A single InDesign document can contain up to 9,999 pages, but page numbers can be as large as 999,999. (For
example, you can correctly number a 100-page document that starts on page 9,949.) By default, the first page is a
recto (right) page numbered 1. Odd-numbered pages always appear on the right; if you use the Section Options
command to change the first page number to an even number, the first page becomes a verso (left) page.

For information on creating basic page numbering in a document, see Add basic page numbering.

Add an automatically updated chapter number

You can add a chapter number variable to your document. Like page numbers, chapter numbers can be updated
automatically and formatted and styled as text. A chapter number variable is commonly used in documents that
are part of a book. A document can have only one chapter number assigned to it; if you want to divide a single
document into chapters, you can create sections instead.

Note:

Chapter numbers cannot be included as a prefix in a generated index or table of contents (such as 1-3, 1-4, and
so on). If you want chapter numbers to be included as prefixes, use section prefixes instead of chapter numbers.

1. If necessary, create a text frame where you want a chapter number to appear. If you want a chapter
number to appear on several pages, create the text frame on a master page, and apply that master page to
the document pages.

2. In the chapter number text frame, add any text that will come before or after the chapter number.
3. Place the insertion point where you want the chapter number to appear, and then choose Type > Text

Variables > Insert Text Variable > Chapter Number.
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You can update the starting number and format of chapter numbering by choosing Layout > Numbering & Section
Options.

Add an automatically updated section marker

1. Define sections in your document. (See Define section numbering.)
2. On a page or master that you’re using in a section, drag the Type tool to create a text frame large enough

for the section marker text, or click in an existing frame.
3. Choose Type > Insert Special Character > Markers > Section Marker.

On master page A, section marker (left) and section marker with page number marker inserted (right)

Change the format of page and chapter numbering

1. Choose Layout > Numbering & Section Options.
2. Under Page Numbering or Document Chapter Numbering, select a new number format for Style. (See

Document numbering options.)
3. Click OK.

Define section numbering

By default, page and chapter numbers in a book are numbered consecutively. Using Numbering & Section Options,
you can restart page numbering at a specified page, add prefixes to page numbers, and change the numbering
style of both pages and chapters.

You can define a section prefix to label section pages automatically. For example, if you specify A– for Section
Prefix on page 16 of a document and include the section prefix, the page will appear in the table of contents or
index as A–16. Text you type for a section marker appears when you choose Type > Insert Special Character >
Markers > Section Marker.

Pages panel

A. Section indicator icon shows start of section B. Page number is changed for new section C. Status bar displays document length 

Define sections in a document

1. In the Pages panel, select the first page in the section you want to define.
2. Choose Layout > Numbering & Section Options, or choose Numbering & Section Options in the Pages panel.
3. If you’re changing the numbering options for any page other than the first page of the document, make

sure that Start Section is selected. This option marks the selected page as the beginning of a new section.
4. As necessary, specify the numbering and section options (see Document numbering options), and then

click OK.

A section indicator icon  appears above the page icon in the Pages panel, indicating the start of a new
section.

5. To end the section, repeat the section numbering steps on the first page that follows the section.
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Edit or remove section numbering

1. In the Pages panel, double-click the section indicator icon  that appears above the page icon in the Pages
panel. Or, select a page that uses a section marker, and choose Numbering & Section Options in the Pages
panel menu.

2. Do any of the following, and then click OK:

To change the style or starting number, change section and numbering options.

To remove a section, deselect the Start Section option.

To quickly identify a section in the Pages panel, position the pointer precisely over any section indicator icon . A
tool tip appears, displaying the starting page number or section prefix.

Display absolute or section numbering in the Pages panel

The Pages panel can display absolute numbering (labeling all pages with consecutive numbers, starting at the first
page of the document) or section numbering (labeling pages by section, as specified in the Section Options dialog
box).

Changing the numbering display affects how pages are indicated in the InDesign document, as in the Pages panel
and in the page box at the bottom of a document window. The numbering display also affects how you specify
page ranges when printing and exporting the document. However, the numbering display does not change the
appearance of page numbers on document pages.

1. Choose Edit > Preferences > General (Windows) or InDesign > Preferences > General (Mac OS).
2. For Page Numbering, choose a numbering method in the View menu.

Pages panel showing absolute numbering (left) and section numbering (right)

Document numbering options

You can change document numbering options when you select a document page (not a master page) and choose
Layout > Numbering & Section Options. You can also change these options when you choose Document
Numbering Options from the Book panel menu.

Automatic Page Numbering

Select if you want the page numbers of the current section to follow the numbering of the previous section. Using
this option, the page numbers in the document or section update automatically when you add pages prior to it.

Start Page Numbering At

Type the starting number for your document or for the first page of the current section. For example, if you want
to restart the numbering for a section, type 1 . The remaining pages in the section will be renumbered accordingly.

Note:

If you chose a non-Arabic page-numbering style (such as Roman numerals), you still must type an Arabic numeral
in this box.
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Section Prefix

Type a label for the section. Include the spaces or punctuation you want to appear between the prefix and the
page number (for example, A–16 or A 16). The prefix is limited to eight characters.

You cannot enter a blank space by pressing the spacebar—copy and paste a fixed-width space character from the
document window instead. Note that plus (+) or comma (,) symbols cannot be used in section prefixes. (See
Insert white space characters.)

Style (Page Numbering)

Choose a page-numbering style from the menu. The style applies to all pages in this section only.

Section Marker

Type a label that InDesign inserts on the page at the location of a section marker character that appears when you
choose Type > Insert Special Character > Markers > Section Marker.

Include Prefix When Numbering Pages

Select if you want the section prefix to appear when you generate a table of contents or index, or when you print
pages that contain automatic page numbers. Deselect this option to display the section prefix in InDesign but hide
the prefix in the printed document, index, and table of contents.

Section prefix in document window

A. Section prefix in the page box at the bottom of the document window B. Section marker and prefix on the page itself 

Style (Document Chapter Numbering)

Choose a chapter-numbering style from the menu. This chapter style is used throughout the document.

Automatic Chapter Numbering

Select this option to number chapters sequentially in a book.

Start Chapter Numbering At

Specify the starting number of the chapter numbering. This option is useful if you don’t want chapters to be
numbered sequentially in the book.

Same As Previous Document In The Book

The same chapter number as the previous document in a book is used. Select this option if the current document
is part of the same chapter as the previous document in a book.
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To the topCreate headers and footers

Headers and footers run through the top and bottom of the pages in your document, providing important
background information. To create a simple header or footer that includes page numbering, see Add basic page
numbering.

Headers and footers can include such items as page, chapter, or section numbers; title or heading text; the
author’s name; and the document’s filename and creation or modification date.

You can add many of these items by using text variables. InDesign includes several preset variables, such as
Creation Date and File Name. You can modify these variables, and you can create your own. For example, you can
create a variable that displays the first use of a Heading paragraph style in the header or footer. Once you create
or edit the variables you need, you assemble them on the master page to create your header and footer, and then
you apply the master page to the appropriate document pages.

Using page numbers and variables to create a footer

A. Footer variable inserted on master page B. Variable text on document page that grabs text from the first heading on the page 

For a video tutorial on creating headers and footers, see www.adobe.com/go/vid0078.

Create a header or footer on a master page

1. If necessary, create or edit the variables you want to use in your header or footer. (See Create variables for
running headers and footers.)

2. Go to the master page where you want to add the header or footer.

The header or footer will appear on any document page to which the master page is applied.

3. Create a text frame large enough to include all the header or footer information. Place the text frame above
or below where the content of the document pages will appear.

4. Add text, page numbers, and variables as needed.
5. Apply the master page to document pages where you want the header or footer to appear.
6. If necessary, create headers and footers for additional master pages.

Create variables for running headers and footers

By default, the Running Header variables insert the first occurrence (on the page) of the text to which the
specified style is applied. Running Header variables are especially useful for displaying the current heading or title
in the header or footer.

1. If your content is not already formatted, create and apply the paragraph style or character style for the text
you want to appear in the header (such as a title or heading style).

2. Choose Type > Text Variables > Define.
3. Click New, and then type a name for the variable.
4. From the Type menu, choose Running Header (Paragraph Style) or Running Header (Character Style).
5. Specify the following options:

Style

Choose the style to display in your header or footer.
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Use

Decide whether you want the first or last occurrence of the style that’s applied on the page. First On Page is
the first paragraph (or character) that begins on a page. If there is no occurrence of the style on the page,
the previous occurrence of the applied style is used. If there is no previous occurrence in the document, the
variable is empty.

Delete End Punctuation

If selected, the variable displays the text minus any end punctuation (periods, colons, exclamation points,
and question marks).

Change Case

Select this option to change the case of the text that appears in the header or footer. For example, you may
want to use sentence case in your footer, even though the heading on the page appears in title case.

6. Click OK, and then click Done in the Text Variables dialog box.

You can now insert the variable in a header or footer you create on the master page.

If a header or footer text frame has been created on the master page of the InDesign document, you can
insert the variable in the header or footer. (See Edit text on a master page.)

Add automatic page numbers for story jumps

You can easily maintain the jump lines of stories that continue to other pages, such as a line that says “Continued
on page 42.” Use a jump line page number to automatically update the number of the page containing a story’s
next or previous threaded text frame when you move or reflow the story’s threaded text frames.

Usually the jump line page number should be in a separate text frame from the story it tracks. That way, the jump
line page number remains in position even if the story’s text reflows.

If you insert a Current Page Number character in the Find/Change dialog box, jump line page numbers can also be
found.

1. With the Type tool, drag to create a new text frame where you want the jump line to appear.
2. With the Selection tool , position the new text frame so that it touches or overlaps the frame containing

the story you want to track.

Make sure text frame touches or overlaps the story you want it to track.

3. Select the Type tool and click an insertion point in the new text frame. Then type the text that you want to
appear before the page number, such as “Continued on” or “Continued from”.

4. Then choose Type > Insert Special Character > Marker and one of the following options:

Next Page Number

Inserts the number of the page containing the story’s next frame. Use this character when creating a
“continued on” jump line.
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Previous Page Number

Inserts the number of the page containing the story’s previous frame. Use this character when creating a
“continued from” jump line.

The page number automatically updates to reflect the current location of the next or previous frame of the
story.

5. To prevent the story from being moved without its jump line, Shift-select the frames with the Selection tool,
then choose Object > Group.

6. If necessary, repeat this procedure to add more jump lines.

Note:

If an unwanted character appears at the beginning of the page number (so that, for example, a jump line reads
“Cont’d on page A16” instead of “Cont’d on page 16”), you probably included a section prefix in the Numbering &
Section Options dialog box. Turn off or edit the prefix.

Adobe also recommends

Number pages, chapters, and paragraphs in a book
Add basic page numbering
Number pages, chapters, and paragraphs in a book
Master pages
Text variables
Cross-references

  Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.

Legal Notices   |   Online Privacy Policy
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Placing graphics
Place (import) graphics
Import options for graphics
Place multiple graphics
Control layer visibility in imported images
Paste or drag graphics
Fixing low-resolution images
Control graphics’ display performance
Create contact sheets

Place (import) graphics

The Place command is the primary method used to insert graphics into InDesign because it provides the highest
level of support for resolution, file formats, multipage PDF and INDD files, and color. To place graphics is also
referred to as import images and insert pictures.

If you’re creating a document in which those characteristics aren’t critical, you can copy and paste to import
graphics InDesign. Pasting, however, embeds a graphic in a document; the link to the original graphic file is broken
and doesn’t appear in the Links panel, and you can’t update the graphic from the original file. However, pasting
Illustrator graphics allows you to edit paths in InDesign. See Importing Adobe Illustrator graphics.

The options available to you when you place a graphics file depend on the type of graphic. These options appear
when you select Show Import Options in the Place dialog box. If you don’t select Show Import Options, InDesign
applies the default settings or the last settings used in placing a graphics file of that type.

The names of graphics you’ve placed (imported) appear in the Links panel.

Note:

If you place or drag a graphic from a removable media, such as a CD-ROM, the link will break when you remove
that media from your system.

For a video tutorial on placing an image, see www.adobe.com/go/lrvid4279_id.

1. Do one of the following:

To import a graphic without first creating a frame, make sure that nothing in the document is
selected.

To import a graphic into an existing frame, select the frame. If the new image is larger than the
frame, you can refit the frame later by choosing Object > Fitting > [fitting command].

To replace an existing image, select its graphics frame.

2. Choose File > Place and select one or more graphics files of any available format.

If you select multiple files, you can click or drag in the document to place the selected files one at a time.
(See Place multiple graphics.)

294

http://www.adobe.com/go/lrvid4279_id


To the top

3. To replace an object you selected, select Replace Selected Item.
4. To add a caption based on the image metadata, select Create Static Captions. See Generate a caption from

an image.
5. To set format-specific import options, do one of the following:

Select Show Import Options, and then click Open.

Hold down Shift as you click Open or Shift-double-click a file name.

Note:

When you place a graphic created in Illustrator 9.0 or later by using the Show Import Options dialog box,
the options are identical to those for PDFs. When you place an Illustrator 5.5–8.x graphic, the options are
identical to those for EPS files.

6. If the Image Import Options dialog box appears (because you chose to set format-specific import options),
select import options and click OK. (See Import options for graphics.)

7. Do one of the following:

To import into a new frame, drag to create a frame. Or, click the loaded graphics icon  in the
layout at the place where you want the upper left corner of the graphic to appear.

Note:

When you drag to create a frame, the frame has the same proportions as the graphic unless you Shift-drag.

To import into an existing, unselected frame, click the loaded graphics icon anywhere in that frame.
To import into an existing selected frame, you don’t need to do anything if Replace Selected Item is
selected. The image automatically appears in that frame.
To replace an existing graphic, hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) and click the loaded
graphics icon on the graphic you want to replace.
To place all the specified pages of a multipage file (such as a PDF or INDD file) at the same time,
one overlapping another, hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) and click the loaded graphics
icon where you want the pages to appear.

If you accidently replace an existing graphic with an image you’re placing, press Ctrl+Z (Windows) or
Command+Z (Mac OS) to return the original image to the frame and display the loaded graphics icon.

8. To place the next graphic or the next page of a multipage PDF, click the loaded graphics icon in the layout
where desired. If necessary, you can scroll to a different location or change pages without losing the loaded
graphics icon.

Note:

The image you place may appear to have a low resolution, depending on your settings. The display setting of an
image does not affect final output of the file. To change your image display settings, see Control graphics’ display
performance.

Import options for graphics

The options for importing graphics vary depending on the type of image being imported. To display import options,
make sure that Show Import Options is selected in the Place dialog box.

Encapsulated PostScript (.eps) import options

When you place an EPS graphic (or a file saved with Illustrator 8.0 or earlier) and select Show Import Options in
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the Place dialog box, you’ll see a dialog box containing these options:

Read Embedded OPI Image Links

This option tells InDesign to read links from OPI comments for images included (or nested) in the graphic.

Deselect this option if you’re using a proxy-based workflow and plan to have your service providers perform the
image replacement using their OPI software. When this option is deselected, InDesign preserves the OPI links but
does not read them. When you print or export, the proxy and the links are passed on to the output file.

Select this option if you’re using a proxy-based workflow and you want InDesign, instead of your service provider,
to perform image replacement when you output the final file. When you select this option, the OPI links appear in
the Links panel.

Also select this option when you import EPS files containing OPI comments that are not part of a proxy-based
workflow. For example, if you import an EPS file containing OPI comments for an omitted TIFF or bitmap image,
you’ll want to select this option so that InDesign can access the TIFF information when you output the file.

Apply Photoshop Clipping Path

Regardless of whether this option is selected, a placed EPS file includes a clipping path in InDesign. However,
deselecting this option may result in a different bounding box size.

Proxy Generation

This creates a low-resolution bitmap representation of an image when drawing the file to the screen. The following
settings control how the proxy will be generated:

Use TIFF Or PICT Preview

Some EPS images contain an embedded preview. Select this option to generate the proxy image of the existing
preview. If a preview does not exist, the proxy will be generated by rasterizing the EPS to an offscreen bitmap.

Rasterize The PostScript

Select this option to ignore the embedded preview. This option is typically slower but provides the highest-quality
results.

Note:

When you import more than one single file into the same document, all instances share the proxy setting of the
first instance of the imported file.

Bitmap import options

You can apply color-management options to individual imported graphics when using color-management tools with
a document. You can also import a clipping path or an alpha channel saved with an image created in Photoshop.
Doing so lets you directly select an image and modify its path without changing the graphics frame.
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When you place a PSD, TIFF, GIF, JPEG, or BMP file and select Show Import Options in the Place dialog box, you’ll
see a dialog box containing these options:

Apply Photoshop Clipping Path

If this option isn’t available, the image wasn’t saved with a clipping path, or the file format doesn’t support clipping
paths. If the bitmap image doesn’t have a clipping path, you can create one in InDesign.

Alpha channel

Select an alpha channel to import the area of the image saved as an alpha channel in Photoshop. InDesign uses
the alpha channel to create a transparent mask on the image. This option is available only for images that contain
at least one alpha channel.

Click the Color tab to view the following options:

Image imported without clipping path (left) and with clipping path (right)

Profile

If Use Document Default is selected, leave this option unchanged. Otherwise, choose a color source profile that
matches the gamut of the device or software used to create the graphic. This profile enables InDesign to properly
translate its color to the gamut of the output device.

Rendering Intent

Choose a method for scaling the color range of the graphic to the color range of the output device. Typically, you’ll
choose Perceptual (Images) because it accurately represents colors in photographs. The Saturation (Graphics),
Relative Colorimetric, and Absolute Colorimetric options are better for areas of solid color; they don’t reproduce
photographs well. Rendering Intent options aren’t available for bitmap, grayscale, and index-color mode images.

Portable Network Graphics (.png) import options

When you place a PNG image and select Show Import Options in the Place dialog box, you’ll see a dialog box with
three sections of import settings. Two sections contain the same options available for other bitmap image formats.
The other section, PNG Settings, contains the following settings:

Use Transparency Information

This option is enabled by default when a PNG graphic includes transparency. If an imported PNG file contains
transparency, the graphic interacts only where the background is transparent.

White Background

If a PNG graphic does not contain a file-defined background color, this option will be selected by default. However,
it is only enabled if Use Transparency Information is activated. If this option is selected, white is used as the
background color when applying transparency information.
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File Defined Background Color

If a PNG graphic was saved with a non-white background color, and Use Transparency Information is selected, this
option is selected by default. If you don’t want to use the default background color, click White Background to
import the graphic with a white background, or deselect Use Transparency Information to import the graphic
without any transparency (displaying areas of the graphic that are currently transparent). Some image-editing
programs can’t specify a non-white background color for PNG graphics.

Apply Gamma Correction

Select this option to adjust the gamma (midtone) values of a PNG graphic as you place it. This option lets you
match image gamma to the gamma of the device you will use to print or display the graphic (such as a low-
resolution or non-PostScript printer or computer monitor). Deselect this option to place the image without applying
any gamma correction. By default, this option is selected if the PNG graphic was saved with a gamma value.

Gamma Value

This option, available only if Apply Gamma Correction is selected, displays the gamma value that was saved with
the graphic. To change the value, type a positive number from 0.01 to 3.0.

When PNG files are imported, the settings in the Image Import Options dialog box are always based on the
selected file, not on the default or last-used settings.

Acrobat (.pdf) and Illustrator (.ai) import options

The layout, graphics, and typography in a placed PDF are preserved. As with other placed graphics, you cannot
edit a placed PDF page within InDesign. You can control the visibility of layers in a layered PDF. You can also place
more than one page of a multipage PDF.

When you place a PDF that was saved with passwords, you’ll be prompted to enter the required passwords. If the
PDF file was saved with usage restrictions (for example, no editing or printing), but no passwords, you can place
the file.

When you place a PDF (or a file saved with Illustrator 9.0 or later) and select Show Import Options in the Place
dialog box, you’ll see a dialog box containing the following options:

Show Preview

Preview a page in the PDF before you place it. If you’re placing a page from a PDF that contains multiple pages,
click the arrows, or type a page number under the preview image to preview a specific page.

Pages

Specify the pages you want to place: the page displayed in the preview, all pages, or a range of pages. For
Illustrator files, you can specify which artboard to place.

If you specify multiple pages, hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) while placing the file to place them all
at the same time, overlapping each other.
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Crop To

Specify how much of the PDF page to place:

Bounding Box

Places the PDF page’s bounding box, or the minimum area that encloses the objects on the page, including page
marks. The Bounding Box (Visible Layers Only) option uses the bounding box only of the visible layers of the PDF
file. The Bounding Box (All Layers) option places the bounding box of the entire layer area of the PDF file, even if
layers are hidden.

Art

Places the PDF only in the area defined by a rectangle that the author created as a placeable artwork (for
example, clip art).

Crop

Places the PDF only in the area that is displayed or printed by Adobe Acrobat.

Trim

Identifies the place where the final produced page will be physically cut in the production process, if trim marks are
present.

Bleed

Places only the area that represents where all page content should be clipped, if a bleed area is present. This
information is useful if the page is being output in a production environment. Note that the printed page may
include page marks that fall outside the bleed area.

Media

Places the area that represents the physical paper size of the original PDF document (for example, the dimensions
of an A4 sheet of paper), including page marks.

Options for cropping placed PDFs

A. Media B. Trim C. Bleed D. Content E. Crop F. Art 

Transparent Background

Select this option to reveal text or graphics that fall beneath the PDF page in the InDesign layout. Deselect this
option to place the PDF page with an opaque white background.

If you make the background transparent in a frame containing a PDF graphic, you can make it opaque later by
adding a fill to the frame.
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InDesign (.indd) import options

InDesign preserves the layout, graphics, and typography in a placed INDD file. However, the file is treated as an
object, and you can’t edit it, although you can control the visibility of layers and choose which pages of a multi-
page INDD file to import.

When you place an InDesign file and select Show Import Options in the Place dialog box, you’ll see a dialog box
containing the following options:

Show preview

Preview a page before you place it. You can type a page number or click the arrows to preview a page in a multi-
page document.

Pages

Specify the pages you want to place: the page displayed in the preview, all pages, or a range of pages.

Crop to

Specify how much of the page or pages to place, the page itself or the bleed or slug areas on the pasteboard.

Place multiple graphics

The Place command lets you import more than one item at a time.

1. Create frames for the graphics if you want to place some or all of them in frames.
2. Choose File > Place, and select files.

You can select graphics files, text files, InDesign files, and other files you can add to InDesign documents.

3. Optionally, select Show Import Options, click Open, and specify the import options for each file. (See
Import options for graphics.)

A thumbnail image of the first graphic you selected appears next to the loaded graphics icon. A number
next to the loaded graphics icon tells you how many graphics are ready for importing. The names of the
graphics appear in the Links panel, with the letters LP (for “loaded in place cursor”) next to the frontmost
graphic.

Placing four files into placeholder frames

Press an arrow key to cycle through the graphics; press Esc to unload the frontmost graphic from the
loaded graphics icon without placing it in InDesign.

Note:

You can keep thumbnail images from appearing in the loaded graphics icon if displaying the images slows
down your computer. In the Interface area of the Preferences dialog box, deselect Show Thumbnails On
Place.
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4. Do one of the following:

To import into a new frame, click the loaded graphics icon where you want the upper left corner of
the graphic to appear.

To create a frame of a certain size and import the graphic into the frame, drag to define the frame.
The frame conforms to the proportions of the graphic being placed.

To import into an existing frame, click the loaded graphics icon in the frame. Alt-click (Windows) or
Option-click (Mac OS) to replace the contents of an existing frame.

To import all the loaded graphics in a grid, start dragging, and press the arrow keys to determine the
number of rows and columns. Use the Up Arrow and Down Arrow keys to change the number of
rows and the Left Arrow and Right Arrow keys to change the number of columns. Release the mouse
button to place the grid of images.

To change the spacing between frames, press Page Up or Page Down or hold down Ctrl (Windows)
or Command (Mac OS) while pressing the arrow keys.

To change the spacing between frames, hold down Ctrl (Windows) or Command (Mac OS) while
pressing the arrow keys.

Note:

You can load more graphics by choosing File > Place while the graphics icon is displayed.

Control layer visibility in imported images

When you import Photoshop PSD files, layered PDFs, and INDD files, you can control the visibility of top-level
layers. Adjusting layer visibility in InDesign lets you vary an illustration depending on context. For example, in a
multilanguage publication, you can create a single illustration that includes one text layer for each language.

You can adjust layer visibility either when you place a file or by using the Object Layer Options dialog box. In
addition, if the Photoshop file contains layer comps, you can display the desired comp.

Set layer visibility

1. Do one of the following:

To import a graphic without first creating a frame, make sure that nothing in the document is
selected.

To import a graphic into an existing frame, select the frame.

To replace an existing image, select the graphics frame.

2. Choose File > Place and select a graphics file.
3. To replace a selected object, select Replace Selected Item.
4. Select Show Import Options, and then click Open.
5. In the Image Import Options or Place dialog box, click the Layers tab.
6. To view a preview of the image, click Show Preview.
7. (PDFs only) If you’re placing a page from a multipage PDF, click the arrows, or type a page number under

the preview image to preview a specific page.
8. (Photoshop PSD files only) If the image contains layer comps, choose the layer comp you want to display

from the Layer Comp pop-up menu.
9. Do one of the following:

To open or close a layer set, click the triangle to the left of the folder icon.
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To hide a layer or layer set, click the eye icon next to the layer or layer set.

To display the layer or layer set, click the empty eye column next to the layer or layer set.

To display only the content of a particular layer or layer set, Alt-click (Windows) or Option-click
(Mac OS) its eye icon. Alt-click or Option-click the eye icon again to restore the original visibility
settings of the other layers.

To change the visibility of multiple items, drag through the eye column.

10. Set the When Updating Link option as desired:

Use Photoshop’s/PDF’s Layer Visibility

Matches the layer visibility settings to those of the linked file when you update the link.

Keep Layer Visibility Overrides

Maintains the layer visibility settings as they were when the file was originally placed.

11. Click OK.
12. Click OK, and do one of the following:

To import into a new frame, click the loaded graphics icon  in the layout at the place where you
want the upper left corner of the graphic to appear.

To import into an existing, unselected frame, click the loaded graphics icon anywhere in that frame.

To import into an existing selected frame, you don’t need to do anything. The image automatically
appears in that frame.

If you accidently replace an existing graphic with an image you’re placing, press Ctrl+Z (Windows) or
Command+Z (Mac OS) to return the original image to the frame and display the loaded graphics icon.

Set layer visibility for placed AI, PSD, PDF, and INDD files

After you place a Photoshop PSD or layered PDF, an Illustrator AI file, or an InDesign INDD file, you can control
the visibility of its layers by using the Object Layer Options dialog box. If the Photoshop PSD file contains layer
comps, you can choose which comp you want to display. In addition, you can choose whether to maintain the
visibility settings or match the settings of the original file each time you update the link.

1. Select the file in the InDesign document.
2. Choose Object > Object Layer Options.
3. To view a preview of the image, select Preview.
4. (Photoshop PSD files only) If the image contains layer comps, choose the layer comp you want to display

from the Layer Comp pop-up menu.
5. Do one of the following:

To open or close a layer set, click the triangle to the left of the folder icon.

To hide a layer or layer set, click the eye icon next to the layer or layer set.

To display the layer or layer set, click the empty eye column next to the layer or layer set.

To display only the content of a particular layer or layer set, Alt-click (Windows) or Option-click
(Mac OS) its eye icon. Alt-click or Option-click the eye icon again to restore the original visibility
settings of the other layers.
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To change the visibility of multiple items, drag through the eye column.

6. Set the Updating Link Options as desired:

Use Layer Visibility

Matches the layer visibility settings to those of the linked file when you update the link.

Keep Layer Visibility Overrides

Maintains the layer visibility settings as they were when the file was originally placed.

7. Click OK.

Paste or drag graphics

When you copy and paste or drag a graphic into an InDesign document, some attributes of the original object may
be lost, depending on the limitations of the operating system and the range of data types the other application
makes available for transfer, and the InDesign Clipboard preferences. Pasting or dragging Illustrator graphics lets
you select and edit paths within the graphic.

Copying and pasting or dragging between two InDesign documents, or within a single document, however,
preserves all of the graphics attributes that were imported or applied. For example, if you copy a graphic from one
InDesign document and paste it into another, the new copy will be an exact duplicate of the original, even
including the original’s link information, so that you can update the graphic when the file on disk changes.

Copy and paste graphics

When copying and pasting a graphic from another document into an InDesign document, InDesign does not create
a link to the graphic in the Links panel. The graphic may be converted by the system clipboard during the transfer,
so both image quality and print quality may be lower in InDesign than in the graphic’s original application.

1. In InDesign or another program, select the original graphic, and choose Edit > Copy.
2. Switch to an InDesign document window, and choose Edit > Paste.

Drag and drop graphics

The drag-and-drop method works like the Place command, with images appearing in the Links panel after they’re
imported. You cannot set import options for the files you drag and drop; however, you can drag and drop multiple
files at once (the files are loaded in the graphics icon when you drag and drop more than one).

Select a graphic from Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Explorer (Windows), the Finder (Mac OS), or your desktop,
and drag it into InDesign. The image must be in a format that InDesign can import.

After dragging and dropping a file from any location other than Illustrator, it appears in the Links panel in
InDesign. Using the Links panel, you can control versions and update as necessary.

1. Select the original graphic.
2. Drag the graphic into an open InDesign document window.
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Note:

In Windows, if you try to drag an item from an application that does not support drag and drop, the pointer
displays the Prohibited icon.

To cancel dragging a graphic, drop the graphic onto any panel title bar or the document title bar.

Fixing low-resolution images

Graphics you place in your document may appear pixelated or fuzzy or grainy. In most cases, it’s because InDesign
displays images in low-resolution by default to improve performance.

Check the display settings

To display graphics in high resolution, choose View > Display Performance > High Quality Display. For more details
on changing these display performance settings, see Control graphics’ display performance.

Use Place instead of Paste

The image may still be low resolution even though you changed the display performance settings. For these
images, make sure that you use the Place command to insert the image into InDesign. In some instances, pasting
an image from another application may result in the preview image being inserted instead of the original file.

Check your print settings

If your image appears in low resolution in print, check your print settings to make sure graphics are printing
properly. In the Graphics section of the Print dialog box, choose Send Data > All.

Avoid transformations in images of borderline quality

In addition, scaling or rotating an image could reduce its quality. You may want to choose Clear Transformations
from the Control panel menu.

Improve the image resolution

In some cases, such as with an image copied from a web page, you may need to replace a low-resolution image
with a high-resolution image.
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You can control the resolution of graphics placed in your document. You can change the display settings for the
entire document or for individual graphics. You can also change a setting that either allows or overrides the display
settings for individual documents.

Change a document’s display performance

A document always opens using the default Display Performance preferences. You can change the display
performance of a document while it is open, but the setting won’t be saved with the document.

If you’ve set the display performance of any images separately, you can override the settings so all objects use the
same settings.

1. Choose View > Display Performance, and select an option from the submenu.
2. To force objects that you have set individually to display using the document setting, deselect View >

Display Performance > Allow Object-Level Display Settings. (A check mark indicates it is selected.)

Change an object’s display performance

1. To preserve the display performance for individual objects when the document is closed and reopened,
make sure Preserve Object-Level Display Settings is selected in Display Performance preferences.

2. Choose View > Display Performance, and make sure Allow Object-Level Display Settings is selected.
3. With the Selection tool  or Direct Selection tool , select an imported graphic.
4. Do one of the following:

Select Object > Display Performance, and choose a display setting.

Right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) the image, and choose a display setting from the
Display Performance submenu.

To remove an object’s local display setting, choose Use View Setting in the Display Performance submenu. To
remove local display settings for all graphics in the document, select Clear Object-Level Display Settings in the
View > Display Performance submenu.

Display performance options

These options control how graphics are displayed on the screen, but they do not affect the print quality or
exported output.

Use Display Performance preferences to set the default option used to open all documents, and customize the
settings that define those options. Each display option has separate settings for displaying raster images, vector
graphics, and transparencies.

Fast

Draws a raster image or vector graphic as a gray box (default). Use this option when you want to quickly page
through spreads that have lots of images or transparency effects.
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Typical

Draws a low-resolution proxy image (default) appropriate for identifying and positioning an image or vector
graphic. Typical is the default option, and is the fastest way to display an identifiable image.

High Quality

Draws a raster image or vector graphic at High Resolution (default). This option provides the highest quality but
the slowest performance. Use this option when you want to fine-tune an image.

Note:

Image display options don’t affect output resolution when exporting or printing images within a document. When
printing to a PostScript device, exporting to XHTML, or exporting to EPS or PDF, the final image resolution depends
on the output options you choose when you print or export the file.

Set default display performance

The Display Performance preferences let you set the default display option, which InDesign uses for every
document. You can change a document’s display performance using the View menu, or change the setting for
individual objects using the Object menu. For example, if you work on projects that contain numerous high-
resolution photos (such as a catalog), you may prefer to have all your documents open quickly. You can set the
default display option to Fast. When you want to see the images in more detail, you can switch the document view
to Typical or High Quality (leaving the preference set to Fast).

You can also choose to view or override display settings applied to individual objects. If Preserve Object-Level
Display Settings is selected, any settings applied to objects are saved with the document.

1. Select Edit > Preferences > Display Performance (Windows) or InDesign > Preferences > Display
Performance (Mac OS).

2. For Default View, select Typical, Fast, or High Quality. The display option you choose applies to all
documents you open or create.

3. Do one of the following:

To save display settings applied to individual objects, select Preserve Object-Level Display Settings.

To display all graphics using the default display option, deselect Preserve Object-Level Display
Settings.

4. For Adjust View Settings, choose the display option you want to customize, and then move the slider for
Raster Images or Vector Graphics to the desired setting.

5. Click OK.

Each display option has separate settings for raster (bitmap) images, vector graphics, and transparency effects.

Create contact sheets

A contact sheet is a grid of thumbnail images, often used for pre-press analysis. You can use a number of different
Adobe applications to create a contact sheet. In Photoshop, you can use either the Contact Sheet or Picture
Package command.
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In previous versions of Adobe Bridge (CS2 and CS3), you can create a contact sheet for InDesign pages using the
Create InDesign Contact Sheet feature. This feature does not appear in later versions of Adobe Bridge. Instead,
you can use the Adobe Output Module in Adobe Bridge to create a PDF contact sheet.

You can also create a simple contact sheet in InDesign by placing multiple images in a grid.

1. Choose File > Place, select multiple images, and choose Open.

If you want to include captions with your images, select Create Static Captions. See Generate a caption
from an image.

2. Start dragging, and press the arrow keys to determine the number of rows and columns. Use the Up Arrow
and Down Arrow keys to change the number of rows and the Left and Right arrow keys to change the
number of columns.

To change the spacing between frames, press Page Up or Page Down or hold down Ctrl (Windows) or
Command (Mac OS) while pressing the arrow keys.

To change the spacing between frames, hold down Ctrl (Windows) or Command (Mac OS) while pressing
the arrow keys.

3. Release the mouse button to place the grid of images.

Adobe also recommends

About links and embedded graphics
Choosing the right graphics format
Importing Content video
Importing Adobe Illustrator graphics
Create a layered PDF in Adobe Illustrator
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About links and embedded graphics
Pasting Illustrator graphics into InDesign
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Reusing graphics and text
Ways to reuse graphics and text
Use snippets
Use object libraries

Ways to reuse graphics and text

InDesign offers several different ways to repurpose graphics and text.

Snippets

A snippet is a file that contains objects and describes their location relative to one another on a page or spread.
(See Use snippets.)

Object libraries

An object library provides a convenient place to store items such as logos, sidebars, pull-quotes, and other
repeating items. (See Use object libraries.)

Templates

A template is a document that includes placeholder text and graphics. (See Use document templates.)

Use snippets

A snippet is a file that holds objects and describes their location relative to one another on a page or page spread.
Use snippets to conveniently reuse and position page objects. Create a snippet by saving objects in a snippet file,
which has the .IDMS extension. (Previous InDesign versions use the .INDS extension.) When you place the snippet
file in InDesign, you can determine whether the objects land in their original positions or where you click. You can
store snippets in the Object library and in Adobe Bridge as well as on your hard disk.

Snippets contents retain their layer associations when you place them. When a snippet contains resource
definitions and these definitions are also present in the document to which it is copied, the snippet uses the
resource definitions in the document.

Snippets you create in InDesign CS5 can be opened in InDesign CS4 but not in any other previous version of
InDesign.

Create snippets
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Do one of the following:

Using a selection tool, select one or more objects, and then choose File > Export. From the Save As
Type (Windows) or Format (Mac OS) menu, choose InDesign Snippet. Type a name for the file and
click Save.

Using a selection tool, select one or more objects, and then drag the selection to your desktop. A
snippet file is created. Rename the file.

Select one or more objects, and then drag the selection to the Mini Bridge panel. A snippet file is
created. Rename the file.

Drag an item from Structure View to your desktop.

Add snippets to a document

1. Choose File > Place.
2. Select one or more snippet (*.IDMS or *.INDS) files.
3. Click the loaded snippet cursor where you want the upper-left corner of the snippet file to be.

If you placed the insertion point in a text frame, the snippet is placed in the text as an anchored object.

All objects remain selected after you place the snippet. By dragging, you can adjust the position of all
objects.

4. If you loaded more than one snippet, scroll and click the loaded snippet cursor to place the others.

You can drag a snippet file from your desktop into the InDesign document and click where you want the upper-left
corner of the snippet to be.

Choose how to place snippets

Rather than place snippet objects according to where you click on a page, you can place them in their original
locations. For example, a text frame that appeared in the middle of a page when it was made part of a snippet can
appear in the same location when you place it as a snippet.

In File Handling preferences, choose Original Location from the Position At menu to preserve objects’
original locations in snippets. Choose Cursor Location from the Position At menu to place snippets according
to where you click a page.

You can press Alt (Windows) or Option (Mac) to override the Position setting you selected for handling snippets.
For example, if you selected Position At Cursor Location but you want to place snippet objects in their original
locations, hold down the Alt/Option key when you click the loaded snippet cursor on the page.

Use object libraries

Object libraries help you organize the graphics, text, and pages you use most often. You can also add ruler guides,
grids, drawn shapes, and grouped images to a library. You can create as many libraries as you need—for example,
you can create different object libraries for varied projects or clients.

During a work session, you can open as many libraries as system memory will allow. Object libraries can be shared
across servers, and across platforms, but only one person can have the library open at a time. If an object library
includes text files, make sure that the file’s fonts are available and active on all systems that will access the library.
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When you add a page element, such as a graphic, to an object library, InDesign preserves all attributes that were
imported or applied. For example, if you add a graphic from an InDesign document to a library, the library copy
will duplicate the original, including the original’s link information, so that you can update the graphic when the file
on disk changes.

If you delete the object from the InDesign document, the object’s thumbnail will still appear in the Library panel,
and all of the link information will remain intact. If you move or delete the original object, a missing link icon will
appear next to the object’s name in the Links panel the next time you place it in your document from the Library
panel.

Within each object library, you can identify and search for an item by title, by the date it was added to the library,
or by keywords. You can also simplify the view of an object library by sorting the library items and displaying their
subsets. For example, you can hide all items except EPS files.

Object library in Library panel

A. Object thumbnail and name B. Library Item Information button C. Show Library Subset button D. New Library Item button E. Delete
Library Item button 

When adding an item to an object library, InDesign saves all page, text, and image attributes, and maintains
interrelationships among library objects and other page elements in the following ways:

Elements grouped in an InDesign document when dragged to the Library panel stay grouped when dragged
out of the Library panel.

Text retains its formatting.

Paragraph styles, character styles, and object styles that have the same name as styles used in the
destination document are converted to the destination document’s styles; those that have different names
are added to the document.

The original layers of an object are preserved when the Paste Remembers Layers option is selected in the
Layers panel menu.

Create an object library

An object library exists as a named file on disk. When you create an object library, you specify where to store it.
When you open a library, it appears as a panel that you can group with any other panel; the object library’s file
name appears in its panel tab. Closing an object library removes it from the current session, but doesn’t delete its
file.

You can add or remove objects, selected page elements, or an entire page of elements to or from an object
library. You can also add or move library objects from one library to another.

1. Choose File > New > Library.
2. Specify a location and name for the library, and click Save. Remember that the name you specify becomes

the name of the library’s panel tab.

Open an existing library

Do one of the following:
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If you’ve already opened a library in the current session (and haven’t closed it), choose the library
file in the Window menu.

If you have not opened a library, choose File > Open, and select one or more libraries. In Windows,
library files use the INDL extension. InDesign converts newly opened libraries from previous versions
of the program to the new library format; you are asked to save these libraries under a new name.

Close a library

1. Click the tab for the library you want to close.
2. Do one of the following:

Choose Close Library in the Object Library panel menu.

Choose the library file name on the Window menu.

Delete a library

In Explorer (Windows) or Finder (Mac OS), drag a library file to the Recycle Bin (Windows) or Trash
(Mac OS). In Windows, library files have the INDL extension.

Add an object or page to a library

Do any of the following:

Drag one or more objects from a document window to an active Object Library panel.

Select one or more objects in a document window, and click the New Library Item button in the
Object Library panel.

Select one or more objects in a document window, and choose Add Item in the Object Library panel
menu.

Choose Add Items On Page [number] As Separate Objects in the Object Library panel menu to add
all the objects as separate library objects.

Choose Add Items On Page [number] in the Object Library panel menu to add all the objects as one
library object.

Drag an element from the Structure pane to an active Object Library panel.

If you hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) while you perform any of the above commands, the Item
Information dialog box appears as the item is added to the library.

Add an object from a library to a document

Do one of the following:

Drag an object from the Object Library panel to a document window.

In the Object Library panel, select an object, and choose Place Item(s) in the Object Library panel
menu. This method places the object at its original X,Y coordinates.

Drag an XML element to a parent element in the Structure pane or to the page.
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Manage library objects

Use the Object Library panel to manage objects.

Update a library object with a new item

1. In the document window, select the item you want to add to the Library panel.
2. In the Library panel, select the object you want to replace, and then choose Update Library Item from the

Object Library panel menu.

Copy or move an object from one library to another

1. Drag one library’s panel tab out of the Object Library panel group to separate them, so you can see both
libraries at the same time.

2. Do one of the following:

To copy an object from one library to another, drag an item from one Library panel tab to the other.

To move an object out of one library into another, hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS),
and drag an item from one Library panel tab to the other.

Delete an object from an object library

In the Object Library panel, select an object, and do one of the following:

Click the Delete Library Item button.

Drag the item to the Delete Library Item button.

Choose Delete Item(s) in the Object Library panel menu.

Change the object library display

The object library displays objects as thumbnails or as a text list. You can sort the thumbnails or list by object
name, age, or type. The list view and sorting options work best if you’ve cataloged the objects.

Do any of the following:

To view objects as thumbnails, choose Thumbnail View or Large Thumbnail View from the Object
Library panel menu.

To view objects as a text list, choose List View from the Object Library panel menu.

To sort the objects, choose Sort Items from the Object Library panel menu, and choose a sort
method.

View all objects
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Choose Show All in the Object Library panel menu.

View, add, or edit library information

With large or numerous object libraries, library information can be cataloged using the display objects’ names, by
type of object, or words in a description.

1. In the Object Library panel, do one of the following:

Double-click any object.

Select an object, and click the Library Item Information button.

Select an object, and choose Item Information in the Object Library panel menu.

2. View or change the Item Name, Object Type, or Description options as necessary, and click OK.

Find objects in a library

When you search for objects, all objects except the results of your search are hidden from view. You can also use
the search feature to show and hide specific categories of objects. For example, you can display only object items
with the word “star” in their names.

1. Choose Show Subset in the Object Library panel menu, or click the Show Library Subset button.
2. Do one of the following:

To search all objects in the library, select Search Entire Library.

To search only within the objects currently listed in the library (refining a previous search), select
Search Currently Shown Items.

3. Choose a category in the first menu in the Parameters section.
4. In the second menu, specify whether the category you chose in the first menu must be contained in or

excluded from the search.
5. To the right of the second menu, type a word or phrase you want to search for within the category you

specified.
6. To add search criteria, click More Choices up to five times; each click adds one search term. To remove

search criteria, click Fewer Choices as necessary; each click removes one search term.
7. To display only those objects that match all search criteria, select Match All. To display objects that match

any of the criteria, select Match Any One.
8. Click OK to begin the search.

To show all objects again, choose Show All in the Object Library panel menu.

Adobe also recommends
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Ruler guides
Create ruler guides
Work with ruler guides
Use smart guides

Create ruler guides

Ruler guides are different from grids in that they can be positioned freely on a page or on a pasteboard. You can
create two kinds of ruler guides: page guides, which appear only on the page on which you create them, or spread
guides, which span all pages and the pasteboard of a multiple-page spread. You can drag any ruler guide to the
pasteboard. A ruler guide is displayed or hidden with the layer on which it was created.

New ruler guides always appear on the target spread. For example, if several spreads are visible in the document
window and you drag a new guide into the window, the new guide becomes visible only on the target spread.

Guides in the document window

A. Spread guide B. Page guide 

Create a ruler guide

1. Make sure that both rulers and guides are visible, make sure the correct spread is targeted, and view the
document in Normal View mode, not Preview mode.

2. If the document contains multiple layers, click a layer name in the Layers panel to target the layer.
3. Do one of the following:

To create a page guide, position the pointer inside a horizontal or vertical ruler and then drag to the
desired location on the target spread. If you drop the guide onto the pasteboard, it spans the
pasteboard and spread; it will act as a page guide if you later drag it onto a page.

To create a spread guide, drag from the horizontal or vertical ruler, keeping the pointer in the
pasteboard but positioning the guide at the desired location on the target spread.

To toggle between horizontal and vertical guides, select the guide and hold down Alt (Windows) or
Option (Mac OS).

To create a spread guide when the pasteboard is not visible (for example, when you’ve zoomed in),
press Ctrl (Windows) or Command (Mac OS) as you drag from the horizontal or vertical ruler to the
target spread.

To create a spread guide without dragging, double-click a specific position on the horizontal or
vertical ruler. If you want to snap the guide to the nearest tick mark, hold down the Shift key when
you double-click the ruler.

To create vertical and horizontal guides simultaneously, press Ctrl (Windows) or Command (Mac OS)
as you drag from the target spread’s ruler intersection to the desired location.
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A vertical and horizontal guide created concurrently

To reposition a ruler guide numerically, select the guide and enter values for X and Y in the Control panel.

Create a set of evenly spaced page guides

1. If the document contains multiple layers, click a layer name in the Layers panel to target the layer.
2. Choose Layout > Create Guides.
3. For Number, type a value to specify the number of rows or columns you want to create.
4. For Gutter, type a value to specify the spacing between rows or columns. Start with a low value, such as 1

pica; large gutters leave little space for columns.

Columns created with the Create Guides command are not the same as those created with the Layout >
Margins And Columns command. For example, columns created using Create Guides cannot control text flow
when a text file is placed. Use the Margins And Columns command to create major column divisions
appropriate for autoflow text, and use the Create Guides command to create column grids and other layout
aids.

5. For Fit Guides To, click Margins to create the guides within the page margins, or click Page to create the
guides within the page edges.

Ruler guides evenly spaced within page margins (left) and page edges (right)

6. To delete any existing guides (including guides on locked or hidden layers), select Remove Existing Ruler
Guides.

7. If you like, select Preview to see the effect of your settings on the page, and then click OK.

Note:

The Create Guides command can create page guides only; it cannot create spread guides.

To space existing guides a uniform distance apart, select the guides (by dragging or pressing Shift as you click with
the mouse). Then, select Use Spacing from the Control panel, type the space value in the text box, and press
Enter or Return to confirm. Click either Distribute Horizontal Centers  or Distribute Vertical Centers  to the left of
the Use Spacing option.

Show or hide guides

To show or hide all margin, column, and ruler guides, choose View > Grids & Guides > Show/Hide Guides.
To show or hide ruler guides on one layer only without changing the visibility of the layer’s objects, double-
click the layer name in the Layers panel, select or deselect Show Guides, and then click OK.
To show or hide guides and all other non-printing elements, click the Preview Mode icon  at the bottom
of the Toolbox.

Work with ruler guides

You can change the attributes of individual ruler guides, and you can move, cut, copy, paste, or delete multiple
ruler guides simultaneously. Cut or copied ruler guides can be pasted to other pages or documents, but not to
other programs. To change attributes of specific guides, you must select the guides you want to change. When no
guides are selected, the Ruler Guides command sets the defaults for new guides only.
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Select ruler guides

Unselected ruler guides appear light blue by default. Selected ruler guides are highlighted in their layer color.
When a guide is selected, the Reference Point icon in the Control panel changes to  or , representing the
selected guide.

To select a single ruler guide, use the Selection tool  or the Direct Selection tool  and click the guide to
highlight it in its layer color.

If you can’t select a ruler guide and the View > Grids & Guides > Lock Guides command is already deselected, the
guide might be on that page’s master, or on a layer where guides are locked.

To select multiple ruler guides, hold down Shift as you click guides using the Selection or Direct Selection
tool. You can also drag over multiple guides, as long as the selection marquee doesn’t touch or enclose any
other object.
To select all ruler guides on the target spread, press Ctrl+Alt+G (Windows) or Command+Option+G (Mac
OS).

Move ruler guides

Using Selection tool  or the Direct Selection tool , do any of the following:

To move a ruler guide, drag it.

To move multiple ruler guides, shift-select the guides you want to move, and then drag them.

Move selected guides just as you would any other selected object, including nudging with the arrow
keys and using the Control or Transform panels.

To make a guide snap to a ruler tick mark, press Shift as you drag it. Or select the guide, press and
hold down the Shift key, and then click the mouse button.

To move a spread guide, drag the part of the guide that’s on the pasteboard, or press Ctrl
(Windows) or Command (Mac OS) as you drag the guide from within the page.

To move guides to another page or document, select one or more guides, choose Edit > Copy or
Edit > Cut, go to another page, and then choose Edit > Paste. If you’re pasting onto a page of the
same size and orientation as the guides’ original page, the guides appear in the same position.

Note:

The Paste Remembers Layers option affects the layer on which pasted guides appear.

Delete ruler guides

To delete individual guides, select one or more ruler guides and then press Delete. (You can also drag ruler
guides and drop them on a ruler to delete them.)
To delete all ruler guides on the target spread, right-click (Windows) or Ctrl-click (Mac OS) a selected guide
or ruler, and choose Delete All Guides On Spread.
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If you cannot delete a guide, it may be locked, it may be on a master page, or it may be on a locked layer.

Customize ruler guides

1. Do one of the following:

To change options for one or more existing ruler guides, select those ruler guides.

To set default options for new ruler guides, deselect all guides by clicking in an empty area.

2. Choose Layout > Ruler Guides.
3. For View Threshold, specify the magnification below which ruler guides do not appear. This prevents ruler

guides from appearing too close together at lower magnifications.
4. For Color, choose a color or choose Custom to specify a custom color in the system color picker. Then

click OK.

You can set the current magnification as the view threshold for new ruler guides by pressing Alt (Windows) or
Option (Mac OS) as you drag the ruler guides you’ve selected.

Lock or unlock ruler guides

To lock or unlock all ruler guides, choose View > Grids & Guides > Lock Guides to select or deselect the
menu command.
To lock or unlock ruler guides on one layer only, without changing the visibility of the layer’s objects,
double-click the layer name in the Layers panel, select or deselect Lock Guides, and then click OK.

Change ruler guide stacking order

By default, ruler guides appear in front of all other guides and objects. However, some ruler guides may block your
view of such objects as lines with narrow stroke widths. You can change the Guides in Back preference to display
ruler guides in front of or behind all other objects. However, regardless of the Guides in Back setting, objects and
ruler guides are always in front of margin and column guides. Also, although putting guides on different layers
organizes them structurally, it does not affect their visual stacking order—the Guides in Back preference stacks all
ruler guides as a single set in relation to all page objects.

Default stacking order

A. Ruler guides B. Page objects C. Margin and column guides D. Page 

1. Choose Edit > Preferences > Guides & Pasteboard (Windows) or InDesign > Preferences > Guides &
Pasteboard (Mac OS).

2. Select Guides in Back, and click OK.

Snap objects to guides and grids

To precisely align objects to guides, use the Snap To Guides and Snap To Document Grid commands. Object
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edges will snap to (be pulled toward) the nearest grid intersection or guide when you draw, move, or resize the
objects.

The exact range within which an object snaps to guides is called the snap-to zone, which you can adjust. When
you select both the Snap To Guides and the Snap To Document Grid commands, the grid takes precedence.

Keep the following guidelines in mind as you align objects to guides and grids:

To snap an object to a guide, drag an object toward a guide until one or more of the object’s edges is
within the guide’s snap-to zone.

Guides must be visible for objects to snap to them. However, objects can snap to the document and
baseline grids whether the grids are visible or not.

Objects on one layer snap to ruler guides visible on any other layer. If you don’t want objects to snap to
guides on a certain layer, hide that layer’s guides.

To snap the text baseline to the baseline grid, choose Grid Alignment > Roman Baseline from the Control
panel menu or Paragraph panel menu. Alternatively, set Grid Alignment to Roman Baseline from the column
style Grid Settings.

For the baselines of text to snap to the baseline grid, press the Align to Baseline Grid button  for
individual paragraphs or paragraph styles.

1. Choose View > Grids & Guides and make sure that Snaps To Guides is selected (checked).

Note:

The Snap To Guides command controls both snapping to guides and snapping to the baseline grid.

2. To specify the snap-to zone, choose Edit > Preferences > Guides & Pasteboard (Windows) or InDesign >
Preferences > Guides & Pasteboard (Mac OS), type a value for Snap To Zone, and click OK. The Snap To
Zone value is always in pixels.

Use smart guides

The Smart Guides feature makes it easy to snap objects to items in your layout. As you drag or create an object,
temporary guides appear, indicating that the object is aligned with an edge or center of the page or with another
page item.

By default, the Smart Guides feature is selected. You can turn off smart guides, or you can turn off any of the
smart guide categories:

Smart Object Alignment

Smart object alignment allows for easy snapping to page item centers or edges. In addition to snapping, smart
guides dynamically draw to indicate which object is being snapped to.

Smart Dimensions

Smart dimension feedback appears when you’re resizing, creating, or rotating page items. For example, if you
rotate one object on your page 24 degrees, a rotation icon appears as you rotate another object close to 24
degrees. This hint lets you snap the object to the same rotation angle of the adjacent object. Similarly, as you
resize an object next to another object, a line segment with arrows at each end lets you snap the object to the
same width or height as the adjacent object.
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Smart Spacing

Smart spacing lets you quickly arrange page items with the help of temporary guides that indicate when the
spacing between objects is even.

Smart Cursors

Smart cursor feedback appears in a gray box as X and Y values when you’re moving or resizing object or as a
measurement when you’re rotating values. The Show Transformation Values option in Interface preferences lets
you turn smart cursors on and off.

For a video tutorial on using smart guides, see www.adobe.com/go/lrvid4029_id.

Turn smart guides on or off

Choose View > Grids & Guides > Smart Guides.

Turn smart guide categories on or off

1. Open the Guides & Pasteboard preferences.
2. Indicate whether you want Align To Object Center, Align To Object Edge, Smart Dimensions, and Smart

Spacing turned on or off, and click OK.

To turn off smart cursors, which displays the X and Y values of objects you mouse over, deselect Show
Transformation Values in Interface preferences.

Change the appearance of smart guides

1. Open the Guides & Pasteboard section of the Preferences dialog box.
2. Choose a different color from the Smart Guides menu, and click OK.

Tips for using Smart Guides

Smart Guides take effect only on page items and intersections that are in the current page view. If you
have many objects on a page and are trying to align an object to another object or objects in particular,
zoom in on that area specifically.If you don’t want Smart Guides to snap to column guides, turn off Snap To
Guides temporarily by choosing View > Grids & Guides > Snap To Guides.The Smart Guides feature is
accurate regardless of zoom percentage, so it isn’t necessary to zoom in to see if two objects are really
aligned at their left edges, for example.

Adobe also recommends

Layers
Customize the pasteboard and guides

  Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.

Legal Notices   |   Online Privacy Policy
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Linjaler og målenheter

Til toppen av siden

Endre linjaler og målenheter
Endre nullpunktet
Måle objekter
Oversikt over Info-panelet

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du koblingene nedenfor.

Endre linjaler og målenheter
Du kan endre målenhetene for linjalene på skjermen og for bruk i paneler og dialogbokser. Du kan når som helst endre innstillingene og midlertidig
overstyre gjeldende målenheter når du angir en verdi. Som standard begynner linjaler å måle fra øvre venstre hjørne på en side eller et oppslag.
Du kan endre dette ved å flytte nullpunktet. (Se Endre nullpunktet.)

Hvis du endrer målenhetene, flyttes ikke linjaler, rutenett og objekter, slik at når linjalmerkene endres, kan det være at de ikke lenger er på linje
med objekter som var justert etter de gamle merkene.

Linjaler i et dokumentvindu
A. Merker med etiketter B. Hovedmerker C. Undermerker

Du kan sette opp forskjellige målesystemer for horisontale og vertikale linjaler. Systemet du velger for den horisontale linjalen, styrer tabulatorer,
marger, innrykk og andre mål. Hvert oppslag har sin egen vertikale linjal, men alle vertikale linjaler bruker innstillingene du angir i dialogboksen
Enheter og intervaller.

Standard målenhet for linjaler er pica (en pica tilsvarer 12 punkt). Du kan imidlertid endre egendefinerte linjalenheter og kontrollere hvor
hovedmerkene vises på en linjal. Hvis du for eksempel endrer de egendefinerte linjalenhetene for den vertikale linjalen til 12 punkt, vises et
hovedlinjalintervall for hvert 12. punkt (hvis dette er mulig med gjeldende forstørrelse). Etikettene for merkene inkluderer egendefinerte
hovedmerker, så når du leser av 3 på linjalen i det samme eksemplet, markerer dette det tredje 12-punkts intervallet eller 36 punkt.

Vise eller skjule linjaler
 Velg Vis > Vis linjaler eller Skjul linjaler i normal visningsmodus (Vis > Skjermmodus > Normal).

Endre målenheter og linjaler

1. Velg Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS).

2. Velg ett av følgende på Nullpunkt-menyen under Linjalenheter hvis du vil endre nullpunktet:

Hvis du vil plassere nullpunktet for linjalen øverst til venstre i hvert oppslag, velger du Oppslag. Den horisontale linjalen går på tvers av
hele oppslaget.

Hvis du vil plassere nullpunktet for linjalen øverst til venstre på hver side, velger du Side. Den horisontale linjalen starter på null på hver
side i et oppslag.

Hvis du vil angi linjalnullpunktet i midten av ryggen, velger du Bokrygg. Den horisontale linjalen måler i negative tall til venstre for ryggen
og positive tall til høyre for ryggen.

3. Hvis du vil endre målesystemet for linjaler, dialogbokser og paneler, angir du ønsket system for Horisontal og Vertikal. Du kan også velge
Egendefinert og skrive inn antallet punkt der du vil at hovedmerker skal vises på linjalen.

Hvis du angir et annet målesystem enn punkt, vises registerlinjeverdien for Øk hver likevel i punkt. Det gjør det enklere å sammenligne med
verdier for tekststørrelse og linjeavstand, som vises i punkt.

4. Hvis du vil endre verdien for tekststørrelse, velger du Punkt eller Piksler på Tekststørrelse-menyen. Dette valget er spesielt nyttig når du
utformer et dokument for bruk på Internett.
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5. Hvis du vil endre verdien for strektykkelsesinnstillinger, velger du Punkt, Millimeter eller Piksler på Strek-menyen. Dette valget er spesielt
nyttig når du utformer et dokument for bruk på Internett.

6. Hvis du vil endre verdien for beregningspunkt, angir du ønsket punktstørrelse per tomme for Punkter/tomme.

7. Angi aktuelle valg under Trinn for piltaster:

Piltast Angir piltastintervallet for finjustering av objekter.

Størrelse/linjeavstand Angir intervallet for økning eller reduksjon av punktstørrelsen eller linjeavstanden når du bruker snarveier på
tastaturet.

Grunnlinjeforskyvning Angir intervallet for forskyvning av grunnlinjen når du bruker snarveier på tastaturet.

Utligning/Tegnavstand Angir intervallet for utligning og tegnavstand når du bruker snarveier på tastaturet.

8. Velg OK.

Du kan også endre linjalenheter ved å høyreklikke (Windows) eller holde nede Ctrl og klikke (Mac OS) på en linjal og velge enhetene
på hurtigmenyen. Ved å høyreklikke eller holde nede Ctrl og klikke der den horisontale og vertikale linjalen møtes, kan du endre linjalenhetene
for begge linjalene samtidig.

Overstyre standard målenheter
Du kan angi en annen målenhet enn standard målenhet.

 Marker den eksisterende verdien i et panel eller i en dialogboks, og skriv inn den nye verdien ved å bruke notasjonen i følgende tabell:

Hvis du vil angi: Skriver du inn følgende etter
verdien:

Eksempler Resultat

Tommer i

in

tommer

"

5,25i

5,25in

5,25tommer

5,25”

5,25 tommer

Millimeter mm 48mm 48 millimeter

Centimeter cm 12 cm 12 centimeter

Pica p 3p 3 pica

Punkt pt

p (før verdi)

6pt

p6

6 punkt

Pica og punkt p (mellom verdier) 3p6 3 pica, 6 punkt

Piksler px 5px 5 piksler

Cicero c 5c 5 cicero

Spaltemillimeter ag 5ag spaltemillimeter

Endre nullpunktet
Nullpunktet er stedet der nullene på den horisontale og den vertikale linjalen møtes. Som standard er nullpunktet i øvre venstre hjørne på første
side av hvert oppslag. Dette betyr at standardplasseringen av nullpunktet alltid er den samme i forhold til et oppslag, men den kan variere noe i
forhold til montasjebordet.

X- og Y-posisjonskoordinatene i kontrollpanelet, Info-panelet og Transformering-panelet vises i forhold til nullpunktet. Du kan flytte nullpunktet hvis
du vil måle avstander, lage et nytt referansepunkt for måling eller sette store sider ved siden av hverandre. Som standard har hvert oppslag et
nullpunkt i øvre venstre hjørne på første side, men du kan også plassere det på bokryggen eller angi at hver side i et oppslag har et eget
nullpunkt.

Justere nullpunktet
Når du flytter nullpunktet, flyttes det til den samme relative plasseringen i alle oppslag. Hvis du for eksempel flytter nullpunktet til øvre venstre
hjørne på den andre siden i et tosidig oppslag, vises det på samme sted på den andre siden av alle andre oppslag i dokumentet.

 Gjør ett av følgende:
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Hvis du vil flytte nullpunktet, drar du fra punktet der den horisontale og den vertikale linjalen møtes, til den layoutposisjonen der du vil angi
nullpunktet.

Opprette et nytt nullpunkt

Hvis du vil tilbakestille nullpunktet, dobbeltklikker du der den horisontale og vertikale linjalen møtes .

Hvis du vil låse eller låse opp nullpunktet, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du nullpunktet på linjalene og velger Lås
nullpunkt på hurtigmenyen.

Endre standard nullpunkt
På Nullpunkt-menyen i dialogboksen Innstillinger kan du angi standard nullpunkt for linjaler og definisjonsområdet for den horisontale linjalen.
Omfanget avgjør om linjalen måler på tvers av siden, på tvers av hele oppslaget eller, for flere sider, fra midten av ryggen.

Hvis du angir linjalens nullpunkt ved bokryggen til hvert oppslag, låses det til bokryggen. Du kan bare flytte linjalens nullpunkt ved å dra det fra
skjæringspunktet til linjalene hvis du angir et annet valg for linjalens nullpunkt.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS).
2. Velg ett av følgende på Nullpunkt-menyen under Linjalenheter:

Hvis du vil plassere nullpunktet for linjalen øverst til venstre i hvert oppslag, velger du Oppslag. Den horisontale linjalen går på tvers av
hele oppslaget.

Hvis du vil plassere nullpunktet for linjalen øverst til venstre på hver side, velger du Side. Den horisontale linjalen starter på null på hver
side i et oppslag.

Hvis du vil angi linjalnullpunktet i midten av ryggen, velger du Bokrygg. Den horisontale linjalen måler i negative tall til venstre for ryggen
og positive tall til høyre for ryggen.

Du kan også endre innstillingen for horisontalt nullpunkt for linjalen ved å bruke hurtigmenyen som vises når du høyreklikker (Windows) eller
holder Ctrl nede og klikker (Mac OS) på den horisontale linjalen.

Måle objekter
Målverktøyet beregner avstanden mellom to fritt valgte punkt i dokumentvinduet. Når du måler fra ett punkt til et annet, vises avstanden mellom
dem i Info-panelet. Alle mål unntatt vinkelen beregnes i den målenheten som for øyeblikket er valgt i dokumentet.

Når du har brukt måleverktøyet til å måle et objekt, er linjen eller linjene synlige til du måler noe annet eller velger et annet verktøy.

Måle avstanden mellom to punkt
1. Kontroller at Info-panelet vises (Vindu > Info).

2. Velg målverktøyet . (Klikk på pipetteverktøyet og hold museknappen nede for å vise målverktøyet.)
3. Klikk på det første punktet og dra til den andre punktet. Trykk på Skift og dra for å begrense verktøyets bevegelse til intervaller på 45°. Du

kan ikke dra utenfor ett enkelt montasjebord og satslinjeområdet for det.

Målene for bredden og høyden vises i Info-panelet.

Måle vinkler
1. Kontroller at Info-panelet vises (Vindu > Info).

2. Velg målverktøyet . (Klikk på pipetteverktøyet og hold museknappen nede for å vise målverktøyet.)
3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil måle en vinkel fra x-aksen, drar du verktøyet.

Hvis du vil måle en egendefinert vinkel, drar du for å tegne den første linjen i vinkelen. Plasser verktøyet over ett av sluttpunktene på
målelinjen. Du kan tegne den andre linjen i vinkelen ved å dobbeltklikke og dra, eller du kan trykke på Alt (Windows) eller Tilvalg
(Mac OS) og dra.

Når du måler en egendefinert vinkel, viser Info-panelet lengden på den første linjen som D1 og den andre linjen som D2.
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Til toppen av sidenOversikt over Info-panelet
Info-panelet viser informasjon om markerte objekter, det gjeldende dokumentet eller området under gjeldende verktøy, inkludert verdier for
posisjon, størrelse og rotasjon. Når du flytter et objekt, viser Info-panelet også posisjonen i forhold til utgangspunktet.

Info-panelet er også nyttig når du vil vite hvor mange ord og tegn en artikkel innholder.

I motsetning til andre paneler i InDesign er Info-panelet bare beregnet på visning. Du kan ikke legge inn eller redigere verdiene som vises der. Du
kan vise mer informasjon om et markert objekt ved å velge Vis valg på panelmenyen.

Info-panel
A. Horisontal (X) markørplassering B. Vertikal (Y) markørplassering C. Avstand som et objekt eller verktøy har beveget seg i forhold til
utgangspunktet D. Bredde i gjeldende enhet E. Høyde i gjeldende enhet F. Rotasjon i grader

Vise Info-panelet
 Velg Vindu > Info.

Hvis du vil endre gjeldende målesystem, klikker du på den lille trekanten ved siden av plussikonet.

Finne ordantall
1. Plasser innsettingspunktet i en tekstramme, eller marker tekst.
2. Velg Vindu > Info.

Info-panelet viser antallet ord og tegn i artikkelen eller den markerte teksten. Hvis det finnes skjult tekst, vises et plusstegn (+) etterfulgt av et tall
som representerer de skjulte tegnene, ordene eller linjene.

Vise flere valg på Info-panelet
 Velg Vis valg på menyen i Info-panelet.

Avhengig av hvilket objekt eller verktøy som er markert, kan du se følgende:

Verdier for fyll- og strekfarger for det markerte objektet, samt informasjon om forløpninger .

Navn på eventuelle fargeprøver. Du kan vise fargeintervallverdier i stedet ved å klikke på den lille trekanten ved siden av fyll- eller
strekikonet.

Informasjon om gjeldende dokument, for eksempel plassering, dato for siste endring, forfatter og filstørrelse, når ingenting i dokumentet er
markert.

Antall tegn, ord, linjer og avsnitt når du oppretter et tekstinnsettingspunkt eller markerer tekst ved hjelp av et tekstverktøy. (Hvis det finnes
skjult tekst, vises et plusstegn (+) etterfulgt av et tall som representerer de skjulte tegnene, ordene eller linjene.)

Filtype, oppløsning og fargeintervall når en grafikkfil er markert. Oppløsning vises både som faktiske bildepunkter per tomme (oppløsningen i
den opprinnelige grafikkfilen) og effektive bildepunkter per tomme (oppløsningen i grafikken etter at den har fått endret størrelse i InDesign).
Hvis fargestyring er aktivert, vises også ICC-fargeprofilen.

Skråstillingsvinkelen eller horisontal og vertikal skalering hvis skråstillingsverktøyet, skaleringsverktøyet eller verktøyet for fri transformering er
valgt.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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To the top

Transforming objects
Transform panel overview
Change transformation settings
Transform objects
Rotate objects
Move objects
Scaling vs. resizing objects
Resize objects
Scale objects
Reflect (flip) objects
Shear (skew) objects
Repeat transformations
Clear transformations

Transform panel overview

Use the Transform panel to view or specify geometric information for any selected object, including values for
position, size, rotation, and shearing. Commands in the Transform panel menu provide additional options and quick
ways to rotate or reflect objects.

Note:

The buttons and panel menu commands in the Transform panel are also available in the Control panel.

Transform panel

A. Reference point locator B. Constrain Proportions icon C. Panel menu 

Display the Transform panel

Choose Window > Object & Layout > Transform.

View geometric information about objects

When you select an object, its geometric information appears in the Transform and Control panels. If you select
multiple objects, the information represents all selected objects as a unit.

Select one or more objects, and display the Transform panel (Window > Object & Layout > Transform).

Position information is relative to the ruler origin and the reference point of the object. Angle information is
relative to the pasteboard, where a horizontal line has an angle of 0°.
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To the topChange transformation settings

The Transform panel includes several options that determine how objects are transformed and how
transformations are displayed in the Transform and Control panels.

Change the reference point for selected objects

All transformations originate from a fixed point on or near the object, called the reference point. An icon  is
displayed at the reference point when a transformation tool, such as the Scale tool, is active.

Reference point moved to center (left), and object scaled (right)

Do one of the following:

To specify a different reference point for the selected object, click any of the nine points on the
reference point locator  in the Transform or Control panel.

As you click different reference points on the Transform or Control panel (top left and right), the
reference point for the selected object changes (bottom left and right).

To move the selected object’s reference point to a specific location, select the Rotate tool , the
Scale tool , or the Shear tool , position the tool over the reference point icon, and then drag it
to a new location. Or, with one of these tools selected, click anywhere on the object or page. The
reference point moves to that location.

Note:

When a transform tool is selected, clicking away from the object does not deselect it— it moves the reference
point. Choose Edit > Deselect All to deselect an object.

The last-selected reference point on the reference point locator becomes the new default reference point for all
tools and objects. If you drag an object’s reference point icon to a custom location (not on an anchor point), the
panel reference point returns to the default position once the current object is no longer selected. InDesign
preserves the default reference point position for new documents so you don’t have to reset it.
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Change the information displayed for nested objects

The Transform panel orients an object to a spread’s pasteboard, where a horizontal line has a rotation angle of 0°.
By default, this is true even if the object is nested inside a transformed container object (that is, if the object is
part of a transformed group or pasted inside a transformed frame). For example, if you paste an unrotated graphic
inside a frame, rotate the frame 10° with the graphic inside, and then select the graphic using the Direct Selection
tool, the Transform panel displays the graphic’s rotation angle as 10°.

Object’s rotation angle displayed relative to pasteboard

If you prefer, you can deselect the Transformations Are Totals command to see the same information relative to
the nested object’s container. In the example above, if you deselect Transformations Are Totals, the Transform
panel displays the graphic’s rotation angle as zero (the angle it has relative to its rotated container).

Object’s rotation angle displayed relative to container object

1. Open the Transform panel or Control panel.
2. In the Transform or Control panel menu, do one of the following:

Leave Transformations Are Totals selected (the default) to display transformation values for nested
objects relative to the pasteboard.

Deselect Transformations Are Totals to display rotate, scale, and shear values for nested objects
relative to the container object.

Measure the position of selected objects

The Show Content Offset command determines the appearance of the X and y values in the Transform panel for
nested objects selected with the Direct Selection tool . The selected reference point in the reference point locator
of the Transform and Control panels determines which of the nine reference points on the selected object is being
compared to the zero point of the document or to the zero point of a container frame. The zero point of a
container frame is always its upper-left corner.

The position of selected objects is measured from three positions:

The position of the container frame in relation to the zero point of the document. With Show Content Offset
turned on or off, select the container frame using the Selection tool.

The position of the nested object in relation to the zero point of the document. Turn off Show Content
Offset and select the nested object using the Direct Selection tool.

The position of the nested object in relation to the zero point (upper-left corner) of its container frame. Turn
on Show Content Offset and select the nested object using the Direct Selection tool.

Parent frame’s position displayed relative to zero point of document

Nested object’s position displayed relative to zero point of document
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Nested object’s position displayed relative to container frame

If Show Content Offset is selected, the X and Y values of the embedded object appear relative to the container
object, and the X/Y icons in the Transform panel change to X+/Y+. If this command is deselected, the nested
object values appear relative to the rulers.

In the Transform or Control panel menu, select or deselect Show Content Offset.

Include or exclude stroke weight in measurements

Stroke weight can affect an object’s size and position. You can change the stroke’s alignment and then choose
whether the Transform panel measures an object’s size and position from the center or from the edge of its stroke.
For information on changing stroke alignment, see Stroke panel options.

Note:

This option does not change how stroke weights are affected when scaling a frame, only whether any changes
affect measurements.

In the Transform or Control panel menu, do one of the following:

Select Dimensions Include Stroke Weight when you want panel measurements to represent the outer
edge of an object’s stroke. For example, if one frame is 2 points shorter than the other, but the
shorter frame’s stroke is 2 points thicker, this setting will cause both frames to display the same
height values in the Transform and Control panels.

Deselect Dimensions Include Stroke Weight when you want the panel measurements to represent an
object’s path or frame regardless of its stroke weight. For example, two frames of the same height
will display the same height values in the Transform and Control panels, regardless of differences in
their stroke weights.

Transform objects

You can modify an object’s size or shape, and change its orientation on the pasteboard, by using tools and
commands. The toolbox includes four transformation tools—the Rotate, Scale, Shear, and Free Transform tools. In
addition, you can use the Selection tool to transform objects. All transformations, with the addition of reflection,
are available in the Transform and Control panels, where you can precisely specify transformations.

Transformation tools (top) compared to Transform panel (bottom)

A. Rotation options B. Shearing options C. Scaling options 

When transforming objects, note the following:

The results of a transformation can differ significantly, depending on what is selected. For example, when
you rotate an image, what gets rotated depends on whether you select the image, the frame, or the frame
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and the image. Use the Selection tool  to transform (rotate, scale, or shear) an entire path and its content
(click outside the content grabber); use the Direct Selection tool  to transform just the path without its
content or the content without its path. To transform the content without its path, make sure that all
anchor points are selected.

To resize both the frame and content, use the Scale X Percentage and Scale Y Percentage fields, not the W and H
fields. The W and H fields change only the selected frame or content, not both. Keep in mind that you’re not
limited to specifying percentages in the Scale fields. You can type dimensions by including the unit of
measurement, such as “6p.”

A transformation affects all selected objects as a single unit. For example, if you select multiple objects and
rotate them 30°, they all rotate around one reference point. If you want to rotate each selected object 30°
around its own reference point, you must select and rotate them individually.

When transforming type, you can use either of two selection methods: Use the Selection or Direct Selection
tool to select an entire text frame or text converted to outlines, and then use the transformation tools; or
use the Type tool to select text or to click an insertion point in a text frame, and then specify
transformations in the Transform panel, Control panel, or dialog boxes available when you double-click a
tool. In both cases, the transformation affects the entire text frame.

When you rotate, skew, or scale a group, the settings apply to the entire group, as well as to the individual
objects in the group. For example, if you rotate a group 30°, the rotation value in the Transform or Control
panel is 30° whether you select the group itself or direct-select an object in the group.

Transform objects with the Transform panel

Use the selection tools to determine whether the content and frame are transformed together or separately.

1. Select an object to transform.

To transform both the frame and its content, use the Selection tool to select the frame.

To transform the content without transforming its frame, use the Direct Selection tool  to direct-
select the object, or use the Selection tool to click the content grabber of an image.

To transform a frame without transforming the content, direct-select the frame, and select all the
anchor points.

2. In the Transform panel or Control panel, specify the reference point for the transformation.

All values in the panel refer to the bounding boxes of the objects. X and Y values refer to the selected
reference point on the bounding box relative to the ruler origin.

3. Do any of the following:
Enter new values in the text boxes.
Choose values from available pop-up menus.
Choose commands from the panel menu

Note:

To maintain the object’s proportions when using the Scale X Percentage and Scale Y Percentage options,
click the Constrain Proportions icon  in the panel. When the option is not selected, dots appear on both
sides of the icon (like a broken chain link). You can also specify dimensions rather than percentages by
specifying the unit of measurement, such as 6p.

4. Press Tab, Enter (Windows), or Return (Mac OS) to apply the change.
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Transform objects with the Selection tool

Use the Selection tool to move, resize, and rotate objects.

1. Using the Selection tool , select an object. To transform an image within a frame, click the content
grabber that appears when you hold the pointer over an image.

2. Do any of the following:

To move objects, click anywhere within the bounding box, and then drag.

To scale objects, hold down Ctrl (Windows) or Command (Mac OS), and drag any bounding box
handle until the object is the desired size. Include the Shift key to preserve the selection’s
proportions. Include the Alt (Windows) or Option (Mac OS) key to scale objects from the center.

To rotate objects, position the pointer anywhere outside a bounding box handle. When the pointer
changes to , drag until the selection is at the desired angle of rotation.

To reflect objects, drag a handle of the bounding box past the opposite edge or handle, until the
object is at the desired level of reflection.

Transform objects with the Free Transform tool

The Free Transform tool works the same way it does in Adobe Photoshop and Adobe Illustrator, by providing a
way to perform any transformation with just one tool. You can combine transformations, such as rotating and
scaling, while the Free Transform tool is active.

You can use keyboard shortcuts to instantly switch among the Free Transform tool (press E), the Selection tool (V),
and the Direct Selection tool (A).

1. Using the appropriate selection tool, select the object or objects to transform.
2. Select the Free Transform tool .

To move objects, click anywhere within the bounding box, and then drag.

To scale objects, drag any bounding box handle until the object is the desired size. Shift-drag the
handle to preserve the selection’s proportions.

To scale objects from the center of the bounding box, Alt-drag (Windows) or Option-drag (Mac OS).

To rotate objects, position the pointer anywhere outside the bounding box. When the pointer
changes to , drag until the selection is at the desired angle of rotation.

To reflect objects, drag a handle of the bounding box past the opposite edge or handle, until the
object is at the desired level of reflection.

To shear objects, begin dragging a handle, and then hold down Ctrl (Windows) or Command
(Mac OS). Hold down Alt+Ctrl (Windows) or Command+Option to shear from both sides of the
object.

Rotate objects

You can rotate objects using any of several methods.
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Rotate an object using the Rotate tool

1. Select an object to rotate. To rotate both the frame and its content, use the Selection tool to select the
frame. To rotate the content without rotating its frame, click the Content Grabber or use the Direct
Selection tool to select the object. To rotate a frame without rotating the content, direct-select the frame,
and select all the anchor points.

2. Select the Rotate tool .
3. If you want to use a different reference point for the rotation, click where you want the reference point to

appear.
4. Position the tool away from the reference point, and drag around it. To constrain the tool to multiples of

45°, hold down Shift as you drag. For finer control, drag farther from the object’s reference point.

You can also rotate by using the Free Transform tool.

If Smart Guides (and Smart Dimensions) are turned on, visual clues indicate when you’re rotating an object the
same degree as a nearby rotated object. For example, if you rotate one object on your page 24 degrees, a rotation
icon appears as you rotate another object close to 24 degrees.

Rotate an object using the Selection tool

Using the Selection tool, position the pointer anywhere outside a selection handle. When the pointer
changes to , drag until the selection is at the desired angle of rotation.

Rotate an object using the Transform or Control panel

1. Select an object to rotate. To rotate both the frame and its content, use the Selection tool  to select the
frame. To rotate the content without rotating its frame, click the Content Grabber or use the Direct
Selection tool to select the object. To rotate a frame without rotating the content, direct-select the frame,
and select all the anchor points.

2. Do any of the following:

To rotate clockwise or counterclockwise in 90° increments, click either of the Rotate buttons in the
Control panel.

To rotate by a preset angle, choose an angle from the Rotation Angle  pop-up menu in the
Transform or Control panel.

In the Rotation Angle  box on the Transform or Control panel, type a positive angle to rotate
selected objects counterclockwise, or type a negative angle to rotate selected objects clockwise, and
then press Enter (Windows) or Return (Mac OS).

To create a copy of the object with the new rotation applied to the copy, type a value in the Rotation
Angle box on the Transform panel and then hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) as you
press Enter.

When you rotate a single object, the specified value remains displayed in the Transform or Control panel. When
you rotate multiple objects, the Rotation Angle is reset to 0 degrees, even though the objects are rotated.

Rotate an object using the Rotate command
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You can use the Rotate command to rotate an object by a specific amount. This command also lets you rotate a
copy of the selected object, leaving the original in place.

1. Select an object to rotate. To rotate both the frame and its content, use the Selection tool to select the
frame. To rotate the content without rotating its frame, direct-select the object. To rotate a frame without
rotating the content, direct-select the frame, and select all the anchor points.

2. Do one of the following to open the Rotate dialog box:

Choose Object > Transform > Rotate.

Double-click the Rotate tool .

Select the Rotate tool and Alt-click (Windows) or Option-click (Mac OS) on or near the object to
select a new reference point.

3. Enter the rotation angle, in degrees, in the Angle box. Enter a negative angle to rotate the object clockwise;
enter a positive angle to rotate the object counterclockwise.

4. Do one of the following:

To preview the effect before you apply it, select Preview.

To rotate the object, click OK.

To rotate a copy of the object, click Copy.

Move objects

You can move objects by cutting them from one spot and pasting them into another, by entering new horizontal
and vertical coordinates, or by dragging them. Dragging also allows you to move a copy of an object or to copy
objects between software applications.

The Smart Guides feature makes it easy to move objects to precise locations in your layout. As you drag an object,
temporary guides appear, indicating that the object you’re moving is aligned with an edge or center of the page or
with another page item.

Move objects

For best results, use the Selection tool to move multiple objects. If you use the Direct Selection tool to select
multiple objects or paths, dragging moves only the selected graphic, path, or anchor points.

1. Select an object to move. To move both the frame and its content, use the Selection tool  to select the
frame. To move the content without moving its frame, direct-select the object, or click the content grabber
when you mouse over an image. To move a frame without moving the content, direct-select the frame, and
select all the anchor points.

2. Do one of the following:
To paste the object (or a copy of it) in a new location, choose Edit > Cut or Edit > Copy. Target the
destination spread, and choose Edit > Paste. The objects appear in the center of the target spread.
To paste a copy at the same position as the original, choose Edit > Copy. Then, choose Edit > Paste
In Place. (To offset the copy from the original, nudge it using the arrow keys.)

If you want an object to appear in the same position on many pages, consider creating a master page and
paste the object on it.

To move an object to a specific numeric location, type a value for each of the X (horizontal) or Y
(vertical) position options in the Transform or Control panel. Then press Enter (Windows) or Return

332



(Mac OS).

To nudge an object slightly in one direction, press or hold an arrow key; to nudge an object ten
times as far, hold down Shift as you press an arrow key.

To move an object by dragging, drag the object to a new position. Shift-drag to constrain the
movement of the object horizontally, vertically, or diagonally (in multiples of 45°).

Drag the content grabber to move an image within its frame.

Move objects by a precise amount

You can use the Move command to move an object by a specific amount. This command also lets you move a
copy of the selected object, leaving the original in place.

1. Select an object to move. To move both the frame and its content, use the Selection tool to select the
frame. To move the content without moving its frame, direct-select the object. To move a frame without
moving the content, direct-select the frame, and select all the anchor points.

2. Choose Object > Transform > Move, or double-click the icon for the Selection or Direct Selection tool in the
toolbox.

3. In the Move dialog box, do one of the following:

Enter the horizontal and vertical distances that you want the object to move. Positive values move
the object down and to the right of the x axis; negative values move the object up and to the left.

To move an object a precise distance and angle, enter the distance and angle for the move. The
angle you enter is calculated in degrees from the x axis. Positive angles specify a counterclockwise
move; negative angles specify a clockwise move. You can also enter values between 180° and 360°;
these values are converted to their corresponding negative values (for example, a value of 270° is
converted to –90°).

4. Do any of the following:

To preview the effect before you apply it, select Preview.

To move the object, click OK.

To move a copy of the object, click Copy.

Move objects to a precise location

1. Select an object to move.
2. If you want to use a different reference point for the move, click where you want the reference point to

appear.

For example, if you want to move the object to the upper-left corner of the page, select the upper-left
reference point.

3. In the X and Y fields on the Transform panel, enter the coordinates where you want the selection to be
moved.

Specify the distance objects move when nudged

1. Choose Edit > Preferences > Units & Increments (Windows) or InDesign > Preferences > Units &
Increments (Mac OS).

2. For Cursor Key, specify the distance you want each press of an arrow key to move selected objects, and
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then click OK.

If you hold down Shift while moving a selection, the selection moves ten times the distance you specify here.

Scaling vs. resizing objects

Resizing and scaling are different actions in InDesign. Resizing is simply changing the Width and Height values of
an object. Scaling involves using a percentage value related to the original scale (100%) of the frame.

The difference between resizing and scaling isn’t always apparent. A good way to see the difference is to resize
and scale a text frame that has a stroke applied to it. When you double the size of the text frame, the text size
and stroke weight remain the same. When you double the scale of the text frame, the text size and stroke weight
also double.

Resizing a frame

By default, when the frame (and not the frame contents) is selected, changing the values of the Width and Height
fields changes only the frame, not its contents, regardless of which selection tool is active.

Scaling a frame and its contents

When the frame is selected with the Selection tool, changing the values of the Scale X Percentage and Scale Y
Percentage fields changes the frame and its contents. If Auto-Fit is selected, the frame and its contents are
resized together.

Resizing or scaling frame contents

If you want to change only the content (resize or scale) of a frame, click the Content Grabber or use the Direct
Selection tool to select the contents. Once selected, you can use the Width and Height fields or the Scale fields,
depending on your preference.

Overriding defaults

If you want to scale the frame or its contents by a percentage and have the results returned in the current
measurement system, you can enter in a number with the percent sign to override the default measurement
system. For example, if the current width is 12p, and you want the new width to be 75% of the current value, you
can enter 75% in the Width field. After you press Enter, the new value for the Width displays as 9p.

Similarly, you can use other measurement system values if you want to scale to a specific increment but have the
results display in percent of the original. For example, you can replace 100% with 9p, and InDesign figures out
which percentage is required to make it that width/height.
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Resize objects

Dragging the handle of a frame that includes contents, such as an imported graphic, does not resize the contents
by default. It’s important to understand that the content and the container frame are separate items, each with its
own bounding box. Simply dragging the frame of an imported graphic will either crop the graphic or leave a blank
space outside the graphic, depending on which direction you drag. Being able to modify the frame apart from the
contents adds flexibility, but it takes some time to get used to.

The Smart Guides feature makes it easy to resize objects based on other items in your layout. As you resize an
object, temporary guides appear, indicating that the object is aligned with an edge or center of the page or is the
same height or width as another page item.

Resizing an imported graphic

A. Frame selected with Selection tool B. Frame resized C. Frame and content scaled 

To resize a frame, drag any handle using the Selection tool. If you hold down Ctrl (Windows) or Command
(Mac OS) while dragging, the frame and the content are scaled. Adding the Shift key scales proportionally.

Note:

If Auto-Fit is selected, resizing the frame resizes the image within the frame.

To resize the content of a graphics frame, use the Selection tool to click the content grabber or direct-select
the graphic, and then drag any of the graphics frame handles.
To resize a frame or its content to a precise size, select the object and enter the size in the width (W) or
height (H) fields on the Control panel.

To maintain the original proportions of the object when using the Control panel, make sure the Constrain
Proportions icon  is selected.

To resize both the frame and content, use the Scale X Percentage and Scale Y Percentage fields, not the W
and H fields. The W and H fields change only the selected frame or content, not both. Rather than
specifying percentages, you can type dimensions by including the unit of measurement, such as “6p.”
To resize a frame or its content to a percentage of its current size, select the object and enter the
percentage in the width or height fields on the Transform panel.
To create a copy of the selected object with the new size applied to the copy, type a value in the width or
height fields on the Transform panel and then hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) as you press
Enter.

After you resize a frame or object, you can use a fitting option (Object > Fitting) to fit the content to the frame or
the frame to the content.

Scale objects

Scaling an object enlarges or reduces it horizontally (along the x-axis), vertically (along the y-axis), or both
horizontally and vertically, relative to the reference point you specify.

By default, InDesign scales strokes. For example, if you scale a selected object with a 4-point stroke by 200%, the
Stroke panel indicates an 8-point stroke and the stroke visibly doubles in size. You can change the default stroke
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behavior by deselecting Adjust Stroke Weight When Scaling in the Transform or Control panel menu.

Scale an object using the Selection tool

To scale the content and frame simultaneously, use the Selection tool to select the object and hold down
Ctrl (Windows) or Command (Mac OS). Add the Shift key to resize the object proportionally.

Scale an object using the Scale tool

1. Select an object to scale. To scale both the frame and its content, use the Selection tool to select the
frame. To scale the content without scaling its frame, click the Content Grabber to direct-select the object.
To scale a frame without scaling the content, direct-select the frame, and select all the anchor points.

2. Select the Scale tool .
3. Position the Scale tool away from the reference point and drag. To scale the x or y axis only, start dragging

the Scale tool along one axis only. To scale proportionally, hold down Shift as you drag the Scale tool. For
finer control, start dragging farther from the object’s reference point.

You can also scale by using the Free Transform tool.

Scale an object using the Transform panel

To maintain the original proportions of the object when using the Transform panel, make sure the Constrain
Proportions icon  is selected.

1. Select an object to scale. To scale both the frame and its content, use the Selection tool to select the
frame. To scale the content without scaling its frame, direct-select the object. To scale a frame without
scaling the content, direct-select the frame, and select all the anchor points.

2. In the Transform or Control panel, do one of the following:

Choose a preset percentage value in the Scale X Percentage  or Scale Y Percentage  pop-up
menu.

Type a percentage value (such as 120%), or a specific distance (such as 10p) in the Scale X
Percentage or Scale Y Percentage box, and then press Enter or Return.

Scale an object using the arrow keys

1. Select or direct-select the object or frame.
2. In the Transform panel, click in the Scale X Percentage  or Scale Y Percentage  box.
3. Press the Up or Down Arrow Keys to scale the object by 1% increments. By pressing the Shift key at the

same time as the arrow keys you can scale the object by increments of 10%.

If you use this method to scale up by a percentage and scale down by that same percentage, the object returns to
the original scale value if Adjust Scaling Percentage is selected in General preferences. For example, if you scale a
20-mm circle up 10% and then down 10%, the circle returns to 20 millimeters (not 19.8 mm).

Scale an object using the Scale command
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1. Select an object to scale. To scale both the frame and its content, use the Selection tool to select the
frame. To scale the content without scaling its frame, direct-select the object. To scale a frame without
scaling the content, direct-select the frame, and select all the anchor points.

2. Do one of the following to open the Scale dialog box:

Choose Object > Transform > Scale.

Double-click the Scale tool .

Select the Scale tool and Alt-click (Windows) or Option-click (Mac OS) on or near the object to select
a new reference point.

3. Type a percentage value in the Scale X or Scale Y box.

To maintain the original proportions of the object when using the Transform panel, make sure the Constrain
Proportions icon  is selected.

4. Do any of the following:

To preview the effect before you apply it, select Preview.

To scale the object, click OK.

To scale a copy of the object, click Copy.

Determine how scaling is tracked

You can determine how scaling is tracked in the interface. If the Apply To Content preference option is selected in
General preferences, scaling values are reset to 100% in the Transform panel after the object is scaled. If Adjust
Scaling Percentage is selected, scaling values remain as specified (such as 125%).

With multiple objects selected, the scaling value will always display as 100%. However, you can select objects
individually to see the applied effect of the transform (such as 125%) if Adjust Scaling Percentage is selected.

1. Choose Edit > Preferences > General (Windows) or InDesign > Preferences > General (Mac OS).
2. Under When Scaling, select Apply To Content or Adjust Scaling Percentage, and then click OK.

If Adjust Scaling Percentage is selected and you scale an object, you can choose Redefine Scaling As 100% from
the Transform or Control panel menu to reset the scaling percentages to 100%.

Adjust stroke weight when objects are scaled

Select the Adjust Stroke Weight When Scaling option in the Transform or Control panel menu.

For example, if you scale a 4-point stroke by 200% when this option is turned on, the stroke weight becomes 8
points. If you turn off this option, the object doubles in size but its stroke weight remains 4 points.

If this option is turned on and you scale an object disproportionally, InDesign applies the smallest stroke weight to
all sides. For example, suppose that you scale a selected object with a 4-point stroke only in the X direction by
200%. Instead of applying an 8-point stroke in the X direction and a 4-point stroke in the Y direction, InDesign
applies the smaller value (4 points) to all sides.

Scalability of an effect
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If you created an object, and apply an effect, the effect scales consistently in proportion to the object scaling. The
proportion in which you scale the object, the effect gets scaled in the same proportion.

In preferences, General > Apply to content > Include Effects. Deselect this option if you want only the objects to
scale and not the effects.

Preferences - Include Effects

Or

Window > Object & Layout > Transform. From the flyout menu, select Adjust Effects when Scaling to turn the
effect scalability on or off.

Adjust Scaling

This works similar to the way stroke effects work. So you can scale effects just like you scale strokes.

Reset scaling value to 100%

In some cases, if you want to reset the Scale X and Scale Y values of an object to 100% without resizing the
object. For example, if you opened a document from a previous version of InDesign that has non-100% scaling
values, or you have scaled an object with the Adjust Scaling Percentage preference setting selected. When you
choose this command, the scaling values for all selected frames are reset to 100%. Choosing this command does
not change the size or appearance of objects.

1. Select one or more objects that have non-100% scaling values.

This command is dimmed if you direct-select an imported image or if an object has 100% scaling values.

2. Choose Redefine Scaling As 100% from the Transform or Control panel menu.

Note:

Choosing this command may result in unexpected behavior with objects in transformed groups.

Reflect (flip) objects

Reflecting an object flips the object across an invisible axis at the reference point you specify. (See Change
transformation settings.)

Original object (top) reflected using Flip Horizontal (middle) and Flip Vertical (bottom)

The flip/rotate indicator (P) in the middle of the Control panel appears white with a black outline if an object is
flipped. If the object is not flipped, the indicator is solid black.
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1. Select an object to flip. To flip both the frame and its content, use the Selection tool to select the frame. To
flip the content without its frame, direct-select the object. To flip a frame without its content, direct-select
the frame, and select all the anchor points.

2. Do one of the following:

To reflect using the reference point as a horizontal axis, click the Flip Horizontal button in the Control
panel.

To reflect using the reference point as a vertical axis, click the Flip Vertical button in the Control
panel.

You can also reflect objects by using the Selection tool or Free Transform tool to pull one side of an object’s
bounding box past the opposite side, or by typing negative values into the Scale X Percentage or Scale Y
Percentage options in the Transform or Control panel.

Shear (skew) objects

Shearing an object slants or skews it along its horizontal or vertical axis, and can also rotate both of the object’s
axes. Shearing is useful for:

Simulating some types of perspective, such as isometric projection.

Slanting a text frame.

Creating cast shadows when you shear a copy of an object.

Shear an object

1. Select an object to shear. To shear both the frame and its content, use the Selection tool to select the
frame. To shear the content without its frame, click the Content Grabber to direct-select the object. To
shear a frame without scaling the content, direct-select the frame, and select all the anchor points.

2. Do one of the following:

To shear selected objects by dragging, select the Shear tool . Then position the Shear tool away
from the reference point, and drag. Shift-drag to constrain shearing to a perpendicular vertical or
horizontal axis. If you start to drag at a non-perpendicular angle and then hold down the Shift key,
shearing is constrained to that angle.

Object being sheared by dragging Shear tool with reference point placed in center

If you want to use a different reference point for the shearing, click where you want the reference point to
appear.

To shear using a preset value, in the Transform or Control panel, choose an angle from the Shear
pop-up  menu.
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To shear using a specific value, in the Transform or Control panel, type a positive or negative angle
in the Shear box, and press Enter or Return.
To create a copy of the object with the new shear applied to the copy, type a value in the Shear box
in the Transform panel, and then hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS) as press Enter.

When you shear a single object, the specified value remains displayed in the Transform or Control panel. When
you shear multiple objects, the Shear Angle value is reset to 0 degrees, even though the objects are sheared.

You can also shear by using the Free Transform tool.

Shear an object using the Shear command

You can shear an object by a specific amount by using the Shear command. This command also lets you shear a
copy of the selected object, leaving the original in place.

1. Select an object to shear. To shear both the frame and its content, use the Selection tool to select the
frame. To shear the content without its frame, click the Content Grabber to direct-select the object. To
shear a frame without scaling the content, direct-select the frame, and select all the anchor points.

2. Do one of the following to open the Shear dialog box:

Select Object > Transform > Shear.

Double-click the Shear tool .

Select the Shear tool and Alt-click (Windows) or Option-click (Mac OS) to select a new reference
point.

3. Type a new shear angle.

The shear angle is the amount of slant to be applied to the object, relative to a line perpendicular to the
shear axis. (Shear angle is calculated clockwise from the current axis.)

4. Specify the axis along which the object is to be sheared. You can shear an object along a horizontal or
vertical axis.

5. Do any of the following:

To preview the effect before you apply it, select Preview.

To shear the object, click OK.

To shear a copy of the object, click Copy.

Repeat transformations

You can repeat transformations, such as moving, scaling, rotating, resizing, reflecting, shearing, and fitting. You
can repeat either a single transformation or a sequence of transformations, and you can apply those
transformations to more than one object at a time. InDesign remembers all transformations until you select a
different object or perform a different task.

Note:

Not all transformations are recorded. For example, modifying a path or its points is not recorded as a
transformation.
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1. Select one or more objects, and perform all the transformations you want to repeat.
2. Select the object or objects to which you want to apply the same transformations.
3. Choose Object > Transform Again and then select one of the following options:

Transform Again

Applies the last single transform operation to the selection.

Transform Again Individually

Applies the last single transform operation to each selected object individually, rather than as a group.

Transform Sequence Again

Applies the last sequence of transform operations to the selection.

Transform Sequence Again Individually

Applies the last sequence of transform operations to each selected object individually.

Clear transformations

1. Select the object or objects that have been transformed.
2. Choose Clear Transformations from the Transform or Control panel menu.

Unless all values are the default values, clearing transformations results in a change of appearance for the
objects.

Note:

If the Scale values were reset at 100%, clearing the transformations will not change the scale.

Adobe also recommends

Keys for transforming objects
Gallery of transformation tools
Keys for transforming objects
Use smart guides
Create masters
Use smart guides
Scale type
Keys for transforming objects
Duplicate objects
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Understanding graphics formats
Choosing the right graphics format
About vector graphics
About bitmap images
Image resolution guidelines for final output

Choosing the right graphics format

InDesign can import a wide range of graphics file formats. Consult with the service providers who will help you
produce your document to clarify which formats to use. You can then plan your document around those formats
and the options that best apply to your project.

The following table summarizes what graphics formats would work best for the kind of document you’re designing.

Final output Graphics type Format

High resolution (>1000 dpi) Vector drawings Illustrator, EPS, PDF

Bitmap images Photoshop, TIFF, EPS, PDF

Process-color separations Vector drawings Illustrator, EPS, PDF

Color bitmap images Photoshop, CMYK TIFF, DCS, EPS,
PDF

Color-managed graphics Illustrator, Photoshop, RGB TIFF,
RGB EPS, PDF

Low-resolution printing, or PDF for
online viewing

All Any (BMP images only)

Web All Any (InDesign converts graphics to
JPEG and GIF when exporting to
HTML)

About vector graphics
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Vector graphics (sometimes called vector shapes or vector objects) are made up of lines and curves defined by
mathematical objects called vectors, which describe an image according to its geometric characteristics.

You can freely move or modify vector graphics without losing detail or clarity, because they are resolution-
independent—they maintain crisp edges when resized, printed to a PostScript printer, saved in a PDF file, or
imported into a vector-based graphics application. As a result, vector graphics are the best choice for artwork, such
as logos, that will be used at various sizes and in various output media.

The vector objects you create using the drawing and shape tools in Adobe Creative Suite are examples of vector
graphics. You can use the Copy and Paste commands to duplicate vector graphics betweenCreative Suite
components.

About bitmap images

Bitmap images—technically called raster images—use a rectangular grid of picture elements (pixels) to represent
images. Each pixel is assigned a specific location and color value. When working with bitmap images, you edit
pixels rather than objects or shapes. Bitmap images are the most common electronic medium for continuous-tone
images, such as photographs or digital paintings, because they can more efficiently represent subtle gradations of
shades and color.

Bitmap images are resolution-dependent—that is, they contain a fixed number of pixels. As a result, they can lose
detail and appear jagged if they are scaled to high magnifications on-screen or if they are printed at a lower
resolution than they were created for.

Example of a bitmap image at different levels of magnification

Bitmap images sometimes require large amounts of storage space, and often need to be compressed to keep file
sizes down when used in certain Creative Suite components. For instance, you compress an image file in its
original application before you import it into a layout.

Note:

In Adobe Illustrator, you can create bitmap effects in your artwork using effects and graphic styles.

Image resolution guidelines for final output

Bitmap images contain a fixed number of pixels, usually measured in pixels per inch (ppi). An image with a high
resolution contains more, and therefore smaller, pixels than an image of the same printed dimensions with a low
resolution. For example, a 1-inch-by-1-inch image with a resolution of 72 ppi contains a total of 5184 pixels (72
pixels wide x 72 pixels high = 5184). The same 1-inch-by-1-inch image with a resolution of 300 ppi would contain
a total of 90,000 pixels.

For imported bitmap images, image resolution is determined by the source file. For bitmap effects, you can specify
a custom resolution. To determine the image resolution to use, consider the medium of final distribution for the
image. The following guidelines can help you determine your requirements for image resolution:

Commercial printing
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Commercial printing requires 150 to 300 ppi (or more) images, depending on the press (dpi) and screen frequency
(lpi) you’re using; always consult your prepress service provider before making production decisions. Because
commercial printing requires large, high-resolution images, which take more time to display while you’re working
with them, you may want to use low-resolution versions for layout and then replace them with high-resolution
versions at print time.

In Illustrator and InDesign, you can work with low resolution versions by using the Links panel. In InDesign you
can choose either Typical or Fast Display from the View > Display Performance menu; in Illustrator you can choose
View > Outline. Alternatively, if your service provider supports Open Prepress Interface (OPI), they may provide
low-resolution images to you.

Desktop printing

Desktop printing usually requires images within the range of 72 ppi (for photographs printed on a 300 ppi printer)
to 150 ppi (for photographs printed on devices up to 1000 ppi). For line art (1-bit images), make sure that the
resolution of your graphics matches the resolution of the printer.

Web publishing

Because online publishing generally requires images with pixel dimensions that fit the intended monitor, the images
are usually less than 500 pixels wide and 400 pixels tall, to leave room for browser window controls or such layout
elements as captions. Creating an original image at screen resolution—96 ppi for Windows–based images, and
72 ppi for Mac OS–based images—lets you see the image as it will likely appear when viewed from a typical web
browser. When you’re publishing online, the only times you’re likely to need resolutions above those ranges are
when you want viewers to be able to zoom in for more detail in a PDF document, or when you’re producing a
document for printing on demand.

  Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.
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Working with files and templates
Recommended workflow for InDesign documents
Open InDesign documents
Convert earlier versions of InDesign documents
Using Adobe Bridge with InDesign
Adobe Version Cue
Use document templates
Reviewing InDesign documents
Designing calendars and business cards from templates

Recommended workflow for InDesign documents

You can improve performance and prevent many problems by establishing a good workflow to use with Adobe
InDesign.

Maintain a clean computer system

Over time, changes occur to software and hardware that can lead to performance loss and system problems.
Defragmenting the hard disk, removing older versions of software, updating device drivers, optimizing memory,
running virus protection utilities, and performing other maintenance tasks can prevent applications and files from
becoming damaged. Performing these tasks regularly helps ensure that InDesign opens, displays, and prints
documents as expected.

Create a project folder

Before you begin a project, determine which files you’ll need and how you’ll store them. If you’ve experienced
problems with broken links, consider storing your linked files in the same folder as your document. InDesign
maintains links to files you place in a document, but if a link is broken, InDesign looks for the file in the
document’s folder. Storing a document and its linked files in the same folder makes it easy to move them from one
computer to another. Storing files in one folder also ensures that InDesign finds the original graphics when printing
a document. If InDesign cannot locate a linked graphic, it won’t reflect changes you make to the original graphic,
and it may print the graphic poorly or not at all.

If your project consists of multiple documents (for example, chapters in a book), you may find it useful to create a
project folder that contains a folder for each document and its linked files.

Consider using a template

Use a template if you frequently create similar projects. Templates let you create consistent documents more
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quickly while protecting the original file. For example, if you create a monthly newsletter, your template might
include ruler guides, page numbers, the newsletter masthead, and styles you want to use in each issue. (See Use
document templates.)

Open documents locally

Before you open a document stored on a network volume or on removable media, copy the document and any
linked graphics to your local hard disk. The slower access time and data transfer rate of a network volume or
removable media can cause data to become lost or corrupted, possibly damaging the document. However, be
aware of overriding someone else’s work if you copy the local files back to a network server.

Solve problems before converting a file

Damaged Adobe PageMaker or QuarkXPress® files usually remain damaged when opened in InDesign. If an error
or other unexpected behavior occurs with a converted file, open the original file in the source application and
troubleshoot it for damage.

If the converted file has problems, export it to IDML format, and then open the IDML file and save it as an
InDesign document.

Save documents

Save documents frequently, and create backup copies of important files. You can clear unnecessary data from a
document by using the Save As command. When you use the Save command, InDesign appends new information
to the document but doesn’t remove outdated data, such as information about a deleted graphic. When you use
the Save As command, however, InDesign completely rewrites the document, including only information about
objects and pages currently in the document. A document that contains only necessary data occupies less hard
drive space and redraws and prints more quickly.

Practice good design habits

Create styles in a document. Creating styles with no documents open can cause duplicate styles to appear
when you create a new document. To share styles in documents, save the styles and load them.

Use appropriate fonts. When choosing fonts for a document, consider how you intend to format and print
the text. InDesign works well with OpenType®, Type 1 (also called PostScript), and TrueType fonts.
Damaged or poorly constructed fonts can damage an InDesign document or cause it to print with
unexpected results, so use reliable fonts created by established font vendors. If you work with a service
bureau, find out its font requirements.

Avoid using too many text frames. Use as few text frames as possible to keep the document file size
smaller and the layout easier to manipulate.

Be smart with art

Use the appropriate graphics file format. When you create graphics for a project, consider how you plan to
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print the document. If you intend to print the document at a service bureau, ask the service bureau which
graphic formats work best with the output device it uses. The service bureau can also advise you on the
optimal resolution for images.

Store graphics externally. When you import a graphic file, InDesign creates a link to the graphic by default.
Linking helps minimize the file size of the document and improves the performance of InDesign. When you
print the document, the original graphic file must be available and linked. If InDesign can’t find the original,
the graphic may print as a low resolution preview or as a gray box.

Verify links and fonts before you print

To ensure that a document prints correctly, verify that all links are intact and all fonts are available. A link
becomes broken if you delete, move, or rename the original graphic. Use the Preflight and Package features before
handing off files to a service bureau.

Open InDesign documents

In general, you open document and template files the same way you do in other programs. When you open an
InDesign template, it opens as a new, untitled document by default. Document files use the extension .indd,
template files use the extension .indt, snippet files use the extension .idms, library files use the extension .indl,
interchange files use the extension .inx, markup files use the extension .idml, and book files use the extension
.indb.

You can also use the File > Open command to open files from earlier versions of InDesign, InDesign Interchange
(.inx) files, InDesign Markup (.idml) files, Adobe PageMaker 6.0 and later, QuarkXPress 3.3 and 4.1, and
QuarkXPress Passport 4.1 files. In addition, other software vendors may make plug-in software that lets you open
other file formats.

To view additional information about an InDesign document, hold down Ctrl and choose Help > About InDesign
(Windows) or hold down Command and choose InDesign > About InDesign (Mac OS).

Use the Open command

1. Choose File > Open and select one or more documents.

2. Do one of the following, and then click Open:

Select Normal (Windows) or Open Normal (Mac OS) to open the original document or a copy of a
template.

Select Original (Windows) or Open Original (Mac OS) to open an original document or template.

Select Copy (Windows) or Open Copy (Mac OS) to open a copy of a document or template.

3. If a warning message appears telling you that the color settings in the document are different from the
color settings in the application, select an option, and click OK.

Note:

Color warning messages are off by default, but you can show warnings if you change the default settings in
the Color Settings dialog box (Edit >Color Settings.)

4. If a warning message appears telling you that the document contains missing fonts, do one of the
following:
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Click OK. InDesign will automatically format the text with a substitute.

Click Find Font to search for and list fonts used throughout your document.

For more information on finding missing fonts, see Find and change fonts.

5. If a warning message appears telling you that the document contains missing or modified links, use the
Links panel to fix the links. See Update, restore, and replace links.

Open recent document

Choose File > Open Recent, and select one of the documents you saved recently.

To specify how many recent documents are displayed, choose Edit > Preferences > File Handling (Windows), or
InDesign > Preferences > File Handling, and then specify a number for Number Of Recent Items To Display. The
maximum number is 30.

Choosing word lists when opening documents

When opening a document, you may see an alert message asking if you want to use the word list in the document
or an exception word list in the user dictionary. An exception word list includes words that were added to the User
Dictionary while the document was worked on. If you know which exception word list you use, click its button. If
you’re not sure, click either button, choose Edit > Spelling > Dictionary to inspect the word lists, and then, if
necessary, choose Edit > Preferences > Dictionary (Windows) or InDesign > Preferences > Dictionary (Mac OS) to
reset the word list used for composition. See Hyphenation and spelling dictionaries.

Convert earlier versions of InDesign documents

To convert previous versions of InDesign documents to the current version, choose File > Open and open
the file.

Keep in mind the following points:

If you used third-party plug-ins to create an earlier version of a document, check with the
manufacturer to make sure that they are installed correctly for and are compatible with
InDesign CS5 before you convert the document.

When you convert a document, you may see an alert message asking if you want to use the
exception word list in the user dictionary or the one in the document. For information about this alert
message, see Choosing word lists when opening documents.

Library files created in earlier versions of InDesign will open and convert in InDesign CS5, even if the
library is locked. You have to specify a name and location for the converted library files; the default
naming convention is filename-X.indl.

Previous versions of InDesign can’t open latest InDesign documents directly. For example, to open an
InDesign CS5 document in InDesign CS4, you must do two things. First, choose File > Export in
InDesign CS5 to save the document in IDML format. Second, update InDesign CS4 with special
plug-ins that let you open the IDML file. (See Save backwards to the previous InDesign version.)

If you’re experiencing problems with a document that was created in a previous version of InDesign, use the
Export dialog box in InDesign CS5 to save the document in InDesign Markup (IDML) format. Then open the IDML
file and save it as an InDesign document.
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Using Adobe Bridge with InDesign

Adobe Bridge is a cross-platform application included with AdobeCreative Suite components that helps you locate,
organize, and browse the assets you need to create print, web, video, and audio content. You can start Adobe
Bridge from any Creative Suitecomponent (except Adobe Acrobat®), and use it to access both Adobe and non-
Adobe asset types.

From Adobe Bridge, you can:

Manage image, footage, and audio files: Preview, search, sort, and process files in Adobe Bridge without
opening individual applications. You can also edit metadata for files, and use Adobe Bridge to place files into
your documents, projects, or compositions.

View the links inside an InDesign document as thumbnails while in Adobe Bridge, without actually having to
open the InDesign document in InDesign.

Drag assets from Adobe Bridge into the InDesign document window, or drag assets from the document
window into Adobe Bridge to create snippets. See Use snippets.

Perform automated tasks, such as batch commands.

Synchronize color settings across color-managed Creative Suite components.

Start a real-time web conference to share your desktop and review documents.

Adobe Version Cue

Adobe Version Cue® and Adobe Drive are not included in Adobe Creative Suite 5, nor any future version of the
Creative Suite. Adobe continues to invest in asset management enablement through open industry standards and
partnerships. For more information, see www.adobe.com/go/learn_vc_end_en.

Use document templates

Templates are useful starting points for standard documents because you can preset them with layout, graphics,
and text. For example, if you prepare a monthly magazine, you can create a template that contains the layout of a
typical issue, including ruler guides, grids, master pages, custom styles and swatches, placeholder frames, layers,
and any standard graphics or text. That way you can simply open the template each month and import new
content.

You create a template the same way you create a regular document; the only difference occurs when you save the
document. When you prepare a template for others to use, you may want to add a layer containing instructions
about the template; hide or delete the layer before printing the document. See Layers.

Note:

For Chinese versions of InDesign, you can open specially designed templates that include custom mojikumi sets.

Save a document as a template
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1. Choose File > Save As, and specify a location and filename.
2. Choose InDesign CS5 Template for Save As Type (Windows) or Format (Mac OS), and then click Save.

Start a new document from a template

1. Choose File > Open.
2. Locate and select a template.
3. Select Normal (Windows) or Open Normal (Mac OS), and then click Open.
4. Save the new document with its own name.

Edit an existing template

1. Choose File > Open.
2. Locate and select a template.
3. Select Original (Windows) or Open Original (Mac OS), and then click Open.

Reviewing InDesign documents

Adobe offers several methods for reviewing InDesign documents.

Tracking editing changes

As you or another person edits text, InDesign highlights added text and strikes through deleted text when Track
Changes is turned on. Use the Story Editor to view changes. The document owner can go through the edits and
accept or reject changes. See Tracking and reviewing changes.

Using Acrobat to review a PDF file

You can export the InDesign document to PDF and use Adobe Acrobat to set up an e-mail review or a shared
review on Acrobat.com or another server. Reviewers can add comments using the Sticky Note tool and other
markup methods. The document owner can then go through the PDF review comments and edit the original
InDesign document. For more information, see Acrobat Help.

Using CS Review

CS Review is an online subscription service that lets you share your designs on the web so that others can provide
immediate feedback. When you create a review using the CS Review panel, you upload one or more snapshots of
the file to the Acrobat.com workspace. Reviewers can then add comments.

When you create a review, you can divide the review into parts that offer separate areas for review commenting. A
review can consist of parts from different files and applications. As the review progresses, you can add and remove
review parts as part of a dynamic review process.
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To the topDesigning calendars and business cards from templates

One way to create a calendars, business cards, resumes or CVs, and other specialized documents is to use
templates.

Adobe provides several templates at the Adobe Marketplace and Exchange site:

www.adobe.com/go/exchange

Use search to locate additional resources for specialty documents.

Adobe also recommends

Save backwards to the previous InDesign
Add documents to a book file
Hyphenation and spelling dictionaries
Save backwards to the previous InDesign
Plug-ins
Reusing graphics and text
Adobe Bridge
Mini Bridge
CS Review
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Working with frames and objects
Modifying objects using graphics frames
Paste an object into a frame
Remove a frame’s content
Fitting objects to frames
Move a graphics frame or its content
Create a border or background
Crop or mask objects
Object export options

Modifying objects using graphics frames

Adobe InDesign objects include any item you can add or create in the document window, including open paths,
closed paths, compound shapes and paths, type, rasterized artwork, 3D objects, and any placed file, such as an
image.

If a graphic exists inside a frame (as all imported graphics do), you can modify it by changing its relationship to its
frame, as in the following examples:

Crop a graphic by making its frame smaller.

Create various masking and layout effects by pasting an object into a frame.

Add a keyline or outline to a graphic by changing the stroke weight and color of its frame.

Center a graphic against a background rectangle by enlarging its frame and setting the frame’s fill color.

Paste an object into a frame

Use the Paste Into command to nest graphics within container frames. You can even nest graphics into nested
frames.

Background image pasted into a frame

1. Do one of the following:

To paste one object inside a frame, select the object.

To paste two or more objects inside a frame, group them first, because a frame can contain only
one object.

To paste a text frame inside another frame and preserve its current appearance, select the entire
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text frame using the Selection tool  or Direct Selection tool , not the Type tool.

2. Choose Edit > Copy (or Edit > Cut, if you don’t want to keep the original).
3. Select a path or frame, and then choose Edit > Paste Into.

Remove a frame’s content

1. Do one of the following:

If you’re removing a graphic or a text frame, select the object with the Direct Selection tool . Or,
use the Selection tool to click the content grabber of the image.

If you’re removing text characters, select them with the Type tool .

2. Do one of the following:

To permanently remove the content, press Delete or Backspace.

To place the content elsewhere on the layout, choose Edit > Cut, deselect the frame, and then
choose Edit > Paste.

Note:

An imported image cannot exist without a frame. If you cut an imported image from its frame and paste it
elsewhere within a document, a new frame is created for it automatically.

Fitting objects to frames

If the frame and its content are different sizes, you can use the Fitting commands to achieve a perfect fit.

Frame alignment options apply to frames that contain either a graphic or another text frame (text frames nested
within another frame), but they do not affect paragraphs inside a text frame—you control alignment and
positioning of text itself using the Text Frame Options command and the Paragraph, Paragraph Styles, and Story
panels.

Fit an object to its frame

1. Select the frame of the object.

2. Choose Object > Fitting and one of the following options:

Fit Content To Frame

Resizes content to fit a frame and allows the content proportions to be changed. The frame will not change,
but the content may appear to be stretched if the content and the frame have different proportions.

Fit Frame To Content

Resizes a frame to fit its content. The frame’s proportions are altered to match the content proportions, if
necessary. This is useful for resetting a graphics frame that you accidentally altered.
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To fit a frame to its content quickly, double-click any corner handle on the frame. The frame resizes away
from the point you click. If you click a side handle, the frame resizes only in that dimension.

Aligning an object within a graphics frame

A. Original B. Frame resized to fit content C. Content resized to fit frame 

Center Content

Centers content within a frame. The proportions of the frame and its content are preserved. The size of the
content and frame are unaltered.

Fit Content Proportionally

Resizes content to fit a frame while preserving the content proportions. The frame’s dimensions are not
changed. If the content and the frame have different proportions, some empty space will result.

Fill Frame Proportionally

Resizes content to fill the entire frame while preserving the content’s proportions. The frame’s dimensions
are not changed. If the content and the frame have different proportions, some of the content will be
cropped by the bounding box of the frame.

Note:

The Fitting commands fit the outer edges of the content to the center of the frame’s stroke. If the frame
has a thick stroke weight, outer edges of the content will be obscured. You can adjust the frame’s stroke
alignment to the center, inside, or outside of a frame edge. (See Set strokes.)

To remove undesired fitting settings applied using Auto-Fit, choose Object > Fitting > Clear Frame Fitting
Options.

Using Auto Fit

If you resize an image frame when Auto-Fit is not selected, the frame resizes while the image size remains the
same. If you select Auto-Fit, the image resizes with the frame. If you decide to crop or transform the image, use
the Direct Selection tool to transform the image itself. Or, deselect Auto-Fit, transform the image, and select Auto-
Fit again.

You can select the Auto-Fit option in the Control bar and in the Frame Fitting Options dialog box.

Set frame fitting options

You can associate a fitting option to a placeholder frame so that whenever new content is placed in that frame, the
fitting command is applied.

1. Select a frame.

2. Choose Object > Fitting > Frame Fitting Options.
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3. Specify the following options, and then click OK:

Auto-Fit

Select this option if you want the image to resize automically when you resize the frame.

Reference Point

Specify a reference point for the cropping and fitting actions. For example, if you select the upper-right
corner for a reference point and choose Fit Content Proportionally, the image may be cropped on either the
left or bottom side (away from the reference point).

Crop Amount

Specify the location of the image’s bounding box in relation to the frame. Use positive values to crop the
image. For example, you may want to exclude a border that surrounds the placed image. Use negative
values to add space between the image’s bounding box and the frame. For example, you may want white
space to appear between the image and the frame.

If you enter crop values that cause the image not to be visible, those values are ignored, but the fitting
option is still implemented.

Fitting On Empty Frame

Specify whether you want to fit the content to the frame (which may cause the image to be skewed), fit
the content proportionally (some empty space may result), or fill the frame proportionally (one or more
sides may be cropped).

The fitting action is applied only when content is placed into a frame. If you resize the frame, the fitting option is
automatically reapplied only if Auto-Fit is selected.

Move a graphics frame or its content

When you use the Selection tool to select a graphics frame, you can select either the frame or the image within
the frame. If you click outside the content grabber and drag the selection, the frame’s content moves with the
frame. If you drag the content grabber, the image moves within the frame.

The following techniques include ways to move a frame or its content independent of each other. These
techniques are useful for adjusting a graphic when cropped or masked in its frame.

If a selection tool doesn’t work the way you expect it to, try deselecting everything first. Do this by pressing
Ctrl+Shift+A (Windows) or Command+Shift+A (Mac OS).

Do any of the following:

To move a frame together with its content, use the Selection tool  to click the image outside the
content grabber.

To move imported content without moving the frame (that is, to pan content behind its frame), drag
the content grabber. You can also use the Direct Selection tool  to select and drag the image.
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Moving the content, but not its frame

Note:

If you hold down the mouse button on a graphic before you move it, a dynamic graphics preview (a
ghosted-back image) of the outside of the frame appears, but the preview of the image that moves inside
the frame is not ghosted. This makes it easier to see how you are positioning the entire image within a
frame.

To move a frame without moving its content, click the frame using the Selection tool, switch to the
Direct Selection tool, and then drag the center point.

Moving the frame, but not its content

To move multiple frames, use the Selection tool to select the objects, and then drag them. If you
use the Direct Selection tool to select multiple objects, only the item you drag is affected.

Create a border or background

A graphics frame is ideally suited for use as a border or background for its content, because you can change the
frame’s stroke and fill independent of the content.

Adding borders to graphics frames

A. Photo in graphics frame B. Frame with stroke applied C. Frame enlarged with both stroke and fill applied 

1. Using the Selection tool , click an imported graphic outside the content grabber to select its frame.
2. To enlarge the frame without resizing the graphic, drag any bounding box handle outward. To maintain

frame proportions, hold down Shift as you drag.
3. Use the Swatches panel and the toolbox to apply a stroke and fill color.
4. Use the Stroke panel to adjust the frame’s stroke weight, style, or alignment.

You can quickly enlarge a frame equally around all sides by using the Transform or Control panel. Select the frame
with the Direct Selection tool , set the panel reference point locator  to the center point, and enter new values for
the width and height.

Crop or mask objects

Cropping and masking are both terms that describe hiding part of an object. In general, the difference is that
cropping uses a rectangle to trim the edges of an image, and masking uses an arbitrary shape to make an object’s
background transparent. A common example of a mask is a clipping path, which is a mask made for a specific
image.

Use graphics frames to crop or mask objects. Because an imported graphic is automatically contained within a
frame, you can crop or mask it immediately without having to create a frame for it. If you haven’t created a frame
for an imported graphic manually, the frame is automatically created at the same size as the graphic, so it is not
obvious that the frame is there.

Note:
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For efficient printing, only the data for the visible parts of cropped or masked images is sent when you output the
document. However, you still save disk space and RAM if you crop or mask images to their desired shapes and
sizes before importing them into your document.

To crop an imported image or any other graphic already inside a rectangular frame, click the object using
the Selection tool  and drag any handle on the bounding box that appears. Press Shift as you drag to
preserve the frame’s original proportions.

Cropping an image using a graphics frame

To crop or mask any object, use the Selection or Direct Selection tool  to select one object you want to
mask. Choose Edit > Copy, select an empty path or frame smaller than the object, and choose Edit > Paste
Into.
To crop frame content precisely, select the frame with the Direct Selection tool, and use the Transform or
Control panel to change the size of the frame.
To specify crop settings for an empty placeholder frame, choose Object > Fitting > Frame Fitting Options,
and then specify the crop amount.

With an imported graphic, you can also create a mask by using the drawing tools to change the shape of the
graphic’s existing frame.

Creating see-through text

Learn how to make see-through text in this quick tutorial.... Read More

http://goo.gl/pY2e0

by David Blatner

Turn any object into a transparency mask

Learn how to make any object, text, or path into a transparency mask.... Read More

http://goo.gl/yQeIz
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by David Blatner

Object export options

Introduction to object export options

Object export options can be used to specify export parameters required when you export to different formats such
as EPUB, HTML, or accessible PDFs.

Object export options can be applied to both text frames and graphic frames, as well as groups. Use Object export
options to:

Define Alt text for placed images and graphics.

Apply tags and actual text settings for tagged PDFs.

Create different conversion settings on each object, so that they render well on different screen sizes and
pixel densities. Use these options to control the quality of rasterization applied to text effects such as drop
shadow and bevel when you export the layout to HTML or EPUB.

Note:

If an object is hyperlinked, it would be supported on export.

Apply Object export options

1. Select the frame or group in the layout.

2. Choose Object > Object Export Options.

or

Right-click on the object and select Object Export Options.

3. Apply the settings.

You can leave the Object Export Options dialog box while you select other objects on the layout to apply the
settings.

Alt-text options

Alternative text (Alt text) is a brief text-based description of an image or graphic. This text is used in situations
where the image is not rendered or to help screen-readers.
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Alt-text Source

Select the source to assign the Alt text for the selected frames or groups.

Note:

When you import content from Microsoft Word, InDesign also imports alt-text applied to images.

Custom

Enter text manually.

From Structure

Use text as specified in the structure. See Label graphics for use with screen-reader software.

From XMP (Title |Description |Headline)

Use data stored in common XMP fields. If XMP data is updated using another application such as Adobe Bridge,
when you update the link, text is updated automatically.

From Other XMP

If text string is stored in some other XMP field, enter the complete namespace and property name in
<ns>:<property> format. For example, the Adobe Bridge user interface supports IPTC Core, which contains a field
titled “IPTC Subject Code”. If this field was used to store the text string, then the Property value would be
“Iptc4xmpCore:SubjectCode[1].”

Tagged PDF options

Apply Tag

Select the source to assign the PDF Tag for the selected frames or groups.

From Structure

Use text as specified in the structure.

Artifact

Use for graphic elements that have no important meaning when they are read aloud by a screen reader.

Based on Object

Automatically determines the content of the frame and applies “Story” or “Figure” tag.
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Actual Text Source

PDF also supports actual text, in addition to Alt text. Actual text can be applied to graphic elements that visually
look like text. For example, a scanned TIFF image. Actual text is used to represent words that were converted to
artwork. Actual text is only applicable for tagged PDFs.

Custom

Enter text manually.

From Structure

Use text as specified in the structure. See Label graphics for use with screen-reader software.

From XMP (Title |Description |Headline)

Use data stored in common XMP fields. If XMP data is updated using another application such as Adobe Bridge,
when you update the link, text is updated automatically.

From Other XMP

If text string is stored in some other XMP field, enter the complete namespace and property name in
<ns>:<property> format. For example, the Bridge user interface supports IPTC Core, which contains a field titled
“IPTC Subject Code”. If this field was where the text string is stored, then the Property value would be
“Iptc4xmpCore:SubjectCode[1].”

EPUB and HTML options

Use the EPUB and HTML options to specify image conversion settings for individual objects. If these settings are
not specified, the EPUB export image conversion settings are used. See EPUB Images options.

Objext Export Options

epub: type

Click the arrow icon to choose the order in which the reader can read the document.

Preserve Appearance From Layout

Check to specify custom image conversion settings for selected frames.

Default

Deafult settings mapped to the Export dialog settings dialog.
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Use Existing Image for Graphic Objects

Uses an existing image for graphic objects

Rasterize Container

Convert the object into an image. For example, a text frame gets converted to an image.

Rasterize Content

The appearance is preserved via CSS. 

Custom Rasterization

Check to specify custom image conversion settings for selected frames.

Format

Lets you choose whether the optimized images in your document are converted to GIF, JPEG, or PNG.

Resolution (ppi)

Specify the resolution of the images in pixels per inch (ppi). While operating systems have standardized on either
72 ppi or 96 ppi, mobile devices range from 132 ppi (iPad), to 172 ppi (Sony Reader), to over 300 ppi (iPhone 4).
You can specify a ppi value for each object selected. Values include 72, 96, 150 (average for all eBook devices
today), and 300.

Palette

Lets you control how InDesign handles colors when optimizing GIF files. The GIF format uses a limited color
palette, which cannot exceed 256 colors.

Choose Adaptive to create a palette using a representative sample of colors in the graphic without any dithering
(mixing of small spots of colors to simulate additional colors). Choose Web to create a palette of web-safe colors
that are a subset of Windows and Mac OS system colors. Choose System (Win) or System (Mac) to create a
palette using the built-in system color palette. This choice may cause unexpected results.

Select Interlace to display a slowly loaded image gradually by filling in missing lines. If this option is not select, an
image looks fuzzy and gradually becomes clear as the image reaches full resolution.

Quality

Determines the trade-off between compression (for smaller file sizes) and image quality for each JPEG image
created. Low produces the smallest file and lowest image quality.

Method

Determines how quickly JPEG graphics display when the file containing the image is opened on the web. Choose
Progressive to make the JPEG images display gradually and in increasing detail as they are downloaded. (Files
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created with this option are slightly larger and require more RAM for viewing.) Choose Baseline to make each JPEG
file display only after it has been downloaded; a placeholder appears in its place until the file displays.

Custom Layout

Select the layout preference from the drop-down list.

Alignment and Spacing: Specify the image alignment, left, center, right, and the top and bottom
padding.
Float Left: Select this option for floating left alignment.
Float Right: Select this option for floating right alignment.

Insert Page Break

Select this option to insert page breaks with images. Page breaks can be inserted Before Image, After Image, or
Before and After Image.

Size

Choose the custom CSS width and height from the following options:

None: No CSS width or height is applied on the object.
Default: The default CSS width and height are used.
Fixed: A fixed CSS width and height are applied.
Relative to Text Flow: Applies to CSS width only. The CSS width adapts to the text flow.
Relative to Text Size: Applies to CSS width only. The CSS width adapts to the text flow.
Custom Width: Select this option to enter the custom value for width.
Custom Height: Select this option to enter the custom value for height.

Note:

The Size drop-down list is applicable for the EPUB Reflowable and HTML Layout only. This is not applicable for
EPUB Fixed Layout.

Adobe also recommends

Using placeholders to design pages
Object styles
Applying line (stroke) settings
Apply color

  Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.
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Tekst

Opprette betinget tekst (video 6:48), CS4-CS6
David Blatner  (01. january 2011)
Opplæringsvideo
Lær hvordan du bruker betinget tekst i InDesign.

Koble tekstartikler (PDF, 217 kB)
Artikkel  (01. january 2011)
En kort opplæring om funksjonen Monter og koble artikkel i InDesign CS5.5.

Avsnitt som går over flere spalter og deler spalter (video 2:01)
Michael Ninness  (01. january 2011)
Opplæringsvideo
Se hvordan du bygger kompliserte layouter med færre klikk med avsnitt som går over flere spalter eller deler spalter i InDesign CS5 og
nyere.

Spore tekstendringer (video 2:01)
Michael Ninness  (01. january 2011)
Opplæringsvideo
Lær hvordan du samarbeider enda mer effektivt ved hjelp av nyheten Spor endringer i InDesign CS5 eller nyere.

Opprette punktlister og nummerering (video 12:16), CS3-CS6
Anne-Marie Concepcion  (01. january 2011)
Opplæringsvideo
Se hvordan du oppretter punktlister og legger dem til layouten.

Opprette fotnoter (video 2:44), CS3-CS6
David Blatner  (01. january 2011)
Opplæringsvideo
I denne korte videoen lærer du det grunnleggende om å legge til fotnoter.
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Koble tekst

Til toppen av siden

Koble tekstrammer
Klippe ut eller slette koblede tekstrammer
Lage manuell eller automatisk tekstflyt
Bruke Smart tilpassing av tekstflyt

Koble tekstrammer
Teksten i en ramme kan være uavhengig av andre rammer, eller den kan flyte mellom koblede rammer. Hvis du vil at teksten skal flyte mellom
koblede rammer (også kalt tekstbokser), må du først koble rammene. Koblede rammer kan være på samme side eller oppslag, eller de kan være
på forskjellige sider i dokumentet. Når du forbinder tekst i flere rammer, kalles dette å koble tekst. Det kalles også å koble tekstrammer eller koble
tekstbokser.

Hver ramme inneholder en startboks og en sluttboks som brukes til å opprette koblinger til andre tekstrammer. En tom start- eller sluttboks angir
begynnelsen eller slutten på en artikkel. En pil i en start- eller sluttboks angir at rammen er koblet til en annen ramme. Et rødt plusstegn (+) i en
sluttboks angir at det er mer tekst i artikkelen som skal monteres, men at det ikke er flere tekstrammer å montere den i. Den gjenværende teksten
kalles skjult tekst.

 
Koblede rammer 
A. Innporten på begynnelsen av artikkelen B. Utporten som angir kobling til neste ramme C. Tekstkobling D. Innport som angir kobling fra forrige
ramme E. Utport som angir skjult tekst 

Velg Vis > Tillegg > Vis tekstkoblinger hvis du vil se visuelle markører for koblede rammer. Du kan koble tekstrammer uansett om de inneholder
tekst eller ikke.

Legge til en ny ramme i artikkelen
1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere en tekstramme, og klikk deretter på start- eller sluttboksen for å laste inn et tekstikon.

Hvis du klikker i startboksen, legges rammen til foran den markerte rammen. Hvis du klikker i sluttboksen, legges rammen til bak den
markerte rammen.

2. Plasser det lastede tekstikonet  der du vil at den nye tekstrammen skal vises, og klikk eller dra for å lage den.

Når det lastede tekstikonet er aktivt, kan du bla gjennom sidene, lage nye sider og zoome inn og ut. Hvis du begynner å koble to rammer og så
ombestemmer deg, kan du avbryte koblingen ved å velge et hvilket som helst verktøy i verktøykassen. Du mister ingen tekst.

Legge til en eksisterende ramme i artikkelen
1. Bruk markeringsverktøyet til å markere en tekstramme, og klikk deretter i start- eller sluttboksen for å laste inn et tekstikon.
2. Plasser det lastede tekstikonet over rammen du vil lage en kobling til. Det lastede tekstikonet endres til koblingsikonet.

 
Legge til en eksisterende ramme i en artikkel

3. Klikk inne i den andre rammen for å koble den til den første.
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Når du kobler et rammerutenett til en tom tekstramme eller til et annet rammerutenett med forskjellige innstillinger for rutenett, vil den koblede
rammens tekstramme omdefineres til å stemme overens med innstillingene i rammerutenettet det kobles fra.

Du kan legge til automatiske hopplinjer, for eksempel "forts. på" eller "forts. fra", som sporer koblede artikler fra ramme til ramme. (Se Legge til
automatiske sidetall for artikkelhopp.)

Legge til en ramme inne i en serie med koblede rammer
1. Bruk markeringsverktøyet til å klikke på sluttboksen der du vil legge til en ramme i artikkelen. Når du slipper museknappen, vises det lastede

tekstikonet.
2. Dra hvis du vil opprette en ny ramme, eller marker en annen tekstramme. Rammen kobles inn i serien av koblede rammer som inneholder

artikkelen.

 
Legge til en ramme inne i en kobling (øverst) og resultatet (nederst)

Fjerne koblinger mellom tekstrammer
Når du opphever koblingen av en tekstramme, bryter du forbindelsen mellom rammen og alle påfølgende rammer i artikkelen. Tekst som tidligere
ble vist i rammene, blir skjult (ikke slettet). Alle påfølgende rammer er tomme.

Gjør ett av følgende med markeringsverktøyet:
Du kan også dobbeltklikke på en start- eller sluttboks hvis du vil bryte koblingen mellom rammer.

Klikk på en start- eller sluttboks som representerer en kobling til en annen ramme. Hvis for eksempel to rammer er koblet sammen,
klikker du på sluttboksen på den første rammen eller startboksen på den andre. Plasser det lastede tekstikonet over den forrige eller
neste rammen for å vise ikonet for fjerning av koblinger . Klikk i rammen du vil fjerne fra artikkelen.

 
Fjerne en ramme fra en artikkel

Hvis du vil bryte opp én artikkel i to, klipper du først ut teksten som skal i den andre artikkelen. Deretter bryter du koblingen mellom rammene,
og så limer du inn teksten i den første rammen i den andre artikkelen.

Klippe ut eller slette koblede tekstrammer
Når du klipper ut eller sletter tekstrammer, slettes ikke teksten. Den beholdes i artikkelen.

Klippe ut en ramme fra en artikkel
Du kan koble en ramme fra en artikkel og lime den inn et annet sted. Selv om rammene fjernes med en kopi av teksten, fjernes ingen tekst fra
originalartikkelen. Hvis du klipper ut og limer inn en serie med koblede tekstrammer på en gang, beholder rammene du limer inn, koblingene til
hverandre, men de mister koblingene til alle andre rammer i originalartikkelen.

1. Bruk markeringsverktøyet til å markere én eller flere rammer (hold nede Skift og klikk hvis du vil markere flere objekter).
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Merk:

2. Velg Rediger > Klipp ut. Rammen forsvinner, men all tekst som var i rammen, flyter til den neste rammen i artikkelen. Hvis du klipper ut den
siste rammen i artikkelen, beholdes teksten som skjult tekst i den forrige rammen.

3. Hvis du vil bruke den frakoblede rammen et annet sted i dokumentet, går du til siden der du vil at den frakoblede teksten skal vises, og
deretter velger du Rediger > Lim inn.

Slette en ramme fra en artikkel
Når du sletter en tekstramme som inngår i en artikkel, slettes ikke tekst – den blir skjult eller flyter inn i neste ramme i serien. Hvis tekstrammen
ikke er koblet til andre rammer, slettes både rammen og teksten.

1. Marker tekstrammen på én av følgende måter:
Bruk et markeringsverktøy til å klikke i rammen.

Bruk tekstverktøyet, hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og klikk deretter i rammen.

2. Trykk på Tilbake eller Delete.

Lage manuell eller automatisk tekstflyt

Pekeren endres til et lastet tekstikon  når du har montert tekst eller klikket på en start- eller sluttboks. Ved hjelp av det lastede tekstikonet kan
du angi tekstflyt på sidene. Hvis du holder nede en endringstast, kan du bestemme hvordan tekstflyten skal være. Det lastede tekstikonet endres
avhengig av hvor det plasseres.

Når du plasserer det lastede tekstikonet over en tekstramme, settes ikonet  i parentes. Når du plasserer det lastede tekstikonet ved en
hjelpelinje eller et festepunkt i et rutenett, blir den svarte pekeren hvit .

Det finnes fire metoder for tekstflyt:

Til tekstflyt i rammer, gjenkjenner InDesign horisontal eller vertikal type. Når tekst flytes med semi-automatisk eller automatisk flyt, skjer dette i
henhold til rammetypen og retningen angitt i artikkelpanelet. Ikonene gir visuell tilbakemelding om i hvilken retning teksten vil flyte.

For videoopplæring om montering og tekstflyt, se www.adobe.com/go/lrvid4278_id_no.

Lage manuell tekstflyt
1. Bruk kommandoen Monter til å markere en fil, eller klikk på sluttboksen  til en markert tekstramme.
2. Gjør ett av følgende:

Plasser det lastede tekstikonet hvor som helst i en eksisterende ramme eller bane, og klikk. Teksten flytes inn i rammen og eventuelle
andre rammer som er koblet til den. Merk at teksten alltid begynner å fylle rammen øverst i venstre spalte selv om du klikker i en annen
spalte.

Plasser det lastede tekstikonet i en spalte hvis du vil lage en tekstramme med samme bredde som denne spalten. Toppen av rammen
vises der du klikker.

Dra det lastede tekstikonet for å lage en tekstramme med bredden og høyden til området du angir.

3. Hvis du vil montere mer tekst, klikker du på sluttboksen og gjentar trinn 1 og 2 til all tekst har blitt montert.

Når du monterer tekst i en ramme som er koblet til andre rammer, flytes tekst automatisk gjennom de koblede rammene uansett hvilken
metode for tekstflyt du bruker.

Lage halvautomatisk tekstflyt
Hold nede Alt og klikk (Windows), eller hold nede Tilvalg og klikk (Mac OS) på en side eller i en ramme med et lastet tekstikon.

Metode Resultat

Manuell tekstflyt Legger til tekst i én ramme om gangen. Du må laste tekstikonet
på nytt hvis du vil fortsette med tekstflyt.

Halvautomatisk tekstflyt . Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg
(Mac OS) mens du klikker.

Virker på samme måte som manuell tekstflyt, bortsett fra at
pekeren blir et lastet tekstikon hver gang du når slutten av en
ramme, helt til all tekst er lastet inn i dokumentet.

Automatisk tekstflyt . Hold nede Skift mens du klikker. Det legges til sider og rammer til all tekst er lastet inn i
dokumentet.

Automatisk tekstflyt med faste sider . Hold nede Skift+Alt
(Windows) eller Skift+Tilvalg (Mac OS) mens du klikker.

Flyter all tekst inn i dokumentet, legger til rammer etter behov
uten å legge til sider. Eventuell tekst som gjenstår, skjules.
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Til toppen av siden

Legg til sider i

Begrens til maltekstrammer

Behold oppslag med motstående sider

Slett tomme sider

Teksten flyter gjennom én spalte om gangen, som ved manuell flyt, men det lastede tekstikonet lastes automatisk på nytt etter at hver spalte er
montert.

Lage automatisk tekstflyt
Gjør ett av følgende med det lastede tekstikonet mens du holder nede Skift:

Klikk med det lastede tekstikonet i en spalte hvis du vil opprette en ramme med samme bredde som denne spalten. Nye tekstrammer og
dokumentsider opprettes til all tekst har blitt lagt til i dokumentet.

Klikk i en tekstramme som er basert på en maltekstramme. Teksten flytes automatisk inn i rammen på dokumentsiden, og nye sider
genereres etter behov med attributtene til malrammen. (Se Om maler, stablerekkefølge og lag.)

Lage automatisk tekstflyt uten å legge til sider
Hold nede Skift+Alt (Windows) eller Skift+Tilvalg (Mac OS) med et lastet tekstikon.

Bruke Smart tilpassing av tekstflyt
Du kan bruke funksjonen Smart tilpassing av tekstflyt til å legge til eller fjerne sider mens du skriver eller redigerer tekst. Denne funksjonen er
nyttig når du bruker InDesign som et tekstredigeringsprogram, og du vil at en ny side skal legges til hver gang du skriver inn mer tekst enn det er
plass til på den gjeldende siden. Den er også nyttig ved at du kan unngå skjult tekst eller tomme sider når tekstflyten endres fordi du redigerer
tekst, viser eller skjuler betinget tekst eller gjør andre endringer i tekstflyten.

Smart tilpassing av tekstflyt er som standard begrenset til maltekstrammer – tekstrammer som er på en malside. Hvis dokumentet inneholder
motstående sider, må maltekstrammer vises på både venstre og høyre malside, og maltekstrammene må være koblet for at Smart tilpassing av
tekstflyt skal fungere.

Du kan endre innstillingene for å tillate at sider legges til eller fjernes når du arbeider i tekstrammer som ikke er basert på malsider. En tekstramme
må imidlertid være koblet til minst én annen tekstramme på en annen side for at Smart tilpassing av tekstflyt skal fungere.

Innstillingene for Smart tilpassing av tekstflyt vises i Tekst-innstillinger. Disse innstillingene gjelder for det gjeldende dokumentet. Hvis du vil endre
standardinnstillinger for alle nye dokumenter, lukker du alle dokumenter og angir innstillingene.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).

2. Velg Smart tilpassing av tekstflyt.

3. Velg ett av valgene nedenfor, og velg deretter OK.

Bruk dette valget til å angi hvor den nye siden skal opprettes. Sett at du for eksempel har et tresiders dokument med tekstrammer
på de første to sidene og en helsides grafikk på den tredje siden. Hvis du skriver til slutten av side to, kan du angi om den nye siden skal legges
til før eller etter den helsides grafikken på tredje side. Velg Slutten av artikkelen hvis du vil legge til en ny side etter den andre siden. Velg Slutten
av dokumentet for å legge til en nye side etter siden med helsides grafikk.
I et dokument med flere seksjoner kan du velge Slutten av seksjonen hvis du vil legge til siden på slutten av seksjonen.

Hvis dette valget er deaktivert, kan du også legge til eller fjerne sider når du redigerer tekstrammer som ikke er
basert på malsider. For å unngå at tekst flytes på nytt uten at det er angitt, brukes Smart tilpassing av tekstflyt bare hvis tekstrammen du redigerer,
er koblet til minst én annen tekstramme på en annen side.
Merk: Når du bruker Smart tilpassing av tekstflyt i tekstrammer som ikke er basert på malsider, legges sider til med helsides tekstrammer med én
spalte, uavhengig av attributtene til tekstrammen som den nye rammen er koblet til.

Med dette valget kan du angi om oppslag med motstående sider bevares når tekst flytes på nytt midt i
et dokument. Hvis dette valget er angitt når tekst flytes på nytt midt i et dokument, legges det til et nytt tosiders oppslag. Hvis dette valget ikke er
angitt, legges det til én ny side, og etterfølgende sider "blandes".
Hvis layouten inneholder designobjekter som er spesifikke for høyre eller venstre side i oppslaget, aktiverer du dette valget. Hvis høyre og venstre
side kan byttes om, deaktiverer du dette valget. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis dokumentet ikke har motstående sider.

Angi dette valget hvis du vil slette sider når du redigerer tekst eller skjuler betingelser. Sider slettes bare hvis den tomme
tekstrammen er det eneste objektet på siden.

Hvis du vil se hvordan du med Smart tilpassing av tekstflyt kan bruke InDesign som et tekstredigeringsprogram, oppretter du et dokument med
Dobbeltsidig deaktivert og Opprett tekstramme på malside aktivert. Kontroller at Smart tilpassing av tekstflyt og Slett tomme sider er aktivert, i
Tekst-innstillinger. Hold nede Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) på den første siden, og klikk på maltekstrammen for å
overstyre den. Når du skriver inn nok tekst til å fylle denne tekstrammen, legges det til en ny side og en tekstramme automatisk. Hvis du sletter
nok tekst, slettes det en side.
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Tekstflyt rundt objekter

Til toppen av siden

Tekstflyt rundt markeringsramme 

Tekstflyt rundt objektets form 

Hopp over objekt 

Hopp til neste spalte 

Tekstflyt rundt objekter
Endre formen på en tekstflyt
Bruke tekstflyt på malsideobjekter
Tekstflyt rundt forankrede objekter
Undertrykke tekstflyt på skjulte lag
Justere tekstflyt rundt et objekt
Ignorere tekstflyt i en tekstramme

Tekstflyt rundt objekter

Du kan lage tekstflyt rundt alle objekter, inkludert tekstrammer, importerte bilder og objekter du tegner i InDesign. Når du bruker en tekstflyt på et
objekt, opprettes det en grense rundt objektet, som tekst flyter rundt. Objektet som teksten flyter rundt, kalles tekstflytobjektet. Tekstflyt kalles også
omløpende tekst.

Husk at alternativer for tekstflyt brukes på objektet teksten flyter rundt, ikke selve teksten. Endringer i flytgrensen beholdes hvis du flytter
flytobjektet nær en annen tekstramme.

Tekstflyt rundt objekter

1. Du viser Tekstflyt-panelet ved å velge Vindu > Tekstflyt.

2. Bruk markeringsverktøyet eller segmentmarkøren til å merke objektet du lage tekstflyt rundt.

3. I Tekstflyt-panelet klikker du på ønsket flyteform:

Oppretter en rektangulær flyt med bredde og høyde som bestemmes av markeringsrammen for det
valgte objektet, med eventuelle forskyvningsavstander hvis dette angis.

Kalles også konturflyt og oppretter en grense for tekstflyt med samme form som rammen du har markert
(pluss eller minus eventuelle forskyvningsavstander du angir).

Tekstflyt rundt markeringsramme (til venstre) sammenlignet med Tekstflyt rundt objektets form (til høyre)

Teksten vises ikke på noen ledige steder til høyre eller venstre for rammen.

Skyver det omliggende avsnittet til toppen av neste kolonne eller tekstramme.

4. På Tekstflyt på-menyen angir du om flyten skal brukes på en bestemt side (for eksempel på høyre side eller det største området) eller mot
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eller bort fra bokryggen. (Hvis du ikke ser Tekstflyt på-menyen, velger du Vis valg på menyen i Tekstflyt-panelet.)

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du valgte Tekstflyt rundt markeringsramme eller Tekstflyt rundt objektets form.

Valg for Tekstflyt på

A. Både høyre og venstre side B. Side mot ryggen C. Side fra ryggen 

5. Angi forskyvningsverdier. Positive verdier flytter flyten bort fra rammen. Negative verdier flytter flyten innenfor rammen.

Hvis du ikke får teksten til å flyte rundt et bilde, må du kontrollere at Ignorer tekstflyt ikke er valgt for tekstrammen som ikke vil flyte. Hvis Tekstflyt
påvirker bare teksten under er valgt i innstillingene for tekstjustering, må du også kontrollere at tekstrammen ligger under tekstflytobjektet.

Tekstrammer inni en gruppe påvirkes ikke av tekstflyt du bruker på gruppen.

Hvis du vil angi standardvalg for tekstflyt for alle nye objekter, sørger du for at ingen objekter er markert, og deretter angir du innstillinger for
tekstflyt.

Lage tekstflyt rundt importerte bilder

Hvis du vil ha tekstflyt rundt et importert bilde, arkiverer du beskjæringsbanen i programmet du laget bildet i, hvis det er mulig. Når du monterer
bildet i InDesign, velger du Bruk Photoshop-beskjæringsbane i dialogboksen Valg for bildeimport.

1. Du viser Tekstflyt-panelet ved å velge Vindu > Tekstflyt.

2. Velg et importert bilde, og klikk Tekstflyt rundt objektets form i Tekstflyt-panelet.

3. Angi forskyvningsverdier. Positive verdier flytter flyten bort fra rammen. Negative verdier flytter flyten innenfor rammen.

4. Velg Vis valg på menyen i Tekstflyt-panelet for å vise flere valg.

5. Velg et konturvalg på Type-menyen:

Markeringsramme

Flyter tekst til rektangelet som er formet av bildets høyde og bredde.

Registrer kanter

Genererer grensen ved hjelp av automatisk kantregistrering. (Hvis du vil justere kantregistreringen, markerer du objektet og velger Objekt >
Beskjæringsbane > Valg.)

Alfakanal

Genererer grensen fra en alfakanal som er arkivert med bildet. Hvis dette valget ikke er tilgjengelig, ble ingen alfakanaler arkivert med bildet.
InDesign gjenkjenner standardgjennomsiktigheten i Adobe Photoshop (sjakkbrettmønsteret) som en alfakanal. Ellers må du bruke Photoshop
til å slette bakgrunnen eller lage og arkivere en eller flere alfakanaler med bildet.

Photoshop-bane

Genererer grensen fra en bane som er arkivert med bildet. Velg Photoshop-bane og deretter en bane på Bane-menyen. Hvis valget
Photoshop-bane ikke vises, er ingen baner med navn arkivert med bildet.

Grafikkramme

Genererer grensen fra beholderrammen.
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Samme som beskjæring

Genererer grensen fra maskeringsbanen for det importerte bildet.

6. Hvis du vil at tekst skal vises i "hull" i et bilde, for eksempel innsiden av et bilde av et bildekk, velger du Inkluder indre kanter.

Inkluder indre kanter er av (til venstre) og på (til høyre)

Opprette invertert tekstflyt

1. Bruk markeringsverktøyet eller segmentmarkøren til å markere et objekt, for eksempel en sammensatt bane, som du kan lage tekstflyt i.

2. Du viser Tekstflyt-panelet ved å velge Vindu > Tekstflyt.

3. Bruk en tekstflyt på et objekt,og velg Inverter. Valget Inverter brukes ofte sammen med tekstflyt rundt objektets form.

Tekstflyt rundt objektets form (venstre) og med Inverter valgt (høyre)

Endre formen på en tekstflyt

1. Bruk segmentmarkøren til å markere et objekt som det er brukt tekstflyt på. Hvis tekstflytgrensen har den samme formen som objektet,
ligger grensen oppå objektet.

2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil endre avstanden mellom teksten og tekstflytobjektet, angir du forskyvningsverdier i Tekstflyt-panelet.

Hvis du vil redigere tekstflytgrensen, bruker du pennverktøyet  og segmentmarkøren.

Redigere tekstflytgrense

Hvis du endrer form på en tekstflytbane manuelt, markeres og nedtones Bane endret av bruker på Type-menyen. Dette angir at banen for formen
er endret.

Hvis du vil bruke den opprinnelige maskeringsbanen i stedet for den redigerte tekstflytgrensen, velger du Samme som beskjæring på Tekst-
menyen i Tekstflyt-panelet.

Bruke tekstflyt på malsideobjekter
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Merk:

Hvis Bruk bare på malside er valgt, må du overstyre et malsideobjekt på en dokumentside for å lage tekstflyt rundt objektet. Hvis dette er valgt,
kan du lage tekstflyt på både mal- og dokumentsider rundt malsideobjektene uten at malsideobjektene overstyres.

1. Merk objektet på malsiden.

2. På menyen i Tekstflyt-panelet merker du av eller fjerner merket for Bruk bare på malside.

Dette valget er bare tilgjengelig når et objekt på en malside er markert, og det er brukt flyt på det.

Tekstflyt rundt forankrede objekter

Hvis du angir tekstflyt for et forankret objekt, påvirker flyten tekstlinjene i artikkelen som følger ankermerket. Flyten påvirker derimot ikke tekstlinjen
som inneholder ankermerket eller eventuelle linjer over den.

Når du limer inn et objekt som et linjebundet objekt, beholdes objektets tekstflytgrenser.

Undertrykke tekstflyt på skjulte lag

Når du skjuler et lag som inneholder et tekstflytobjekt, flyter tekstrammene på andre lag rundt objektet, med mindre du velger Skjul tekstflyt når
laget er skjult i dialogboksen Lagvalg. Hvis du har valgt denne innstillingen, kan teksten på de andre lagene bli opprettet på nytt hvis du skjuler et
lag.

1. Gå til Lag-panelet, og dobbeltklikk på laget som inneholder tekstflytobjektet.

2. Velg Skjul tekstflyt når laget er skjult.

Justere tekstflyt rundt et objekt

Når du angir hvordan tekst skal justeres ved siden av flytobjekter, brukes endringen på hele dokumentet.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS).

2. Marker ett av følgende valg, og velg OK:

Justere tekst ved siden av et objekt

Justerer tekst ved siden av flytobjekter som skiller en tekstspalte. Denne innstillingen trer bare i kraft når tekstflyten fullstendig avbryter linjer
med tekst, slik at hver linje deles i to eller flere deler.

Tekst som henger sammen med et objekt, justeres til venstre for eller over objektet når du angir Venstrejuster, til høyre for eller
under objektet når du angir Høyrejuster, eller blir jevnt justert til begge kanter når du angir Bruk hele linjen.
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Justere tekst ved siden av et objekt

Hopp over ved linjeavstand

Flytter flytende tekst til neste tilgjengelige linjeavstand under et tekstflytobjekt. Hvis det ikke er merket av for dettte valget, kan linjer med
tekst hoppe under et objekt på en måte som hindrer teksten i å justeres etter teksten i spalter og tekstrammer i nærheten. Det er spesielt
nyttig å merke av for dette valget når du vil forsikre deg om at teksten blir justert etter registerlinjene.

Tekstflyt påvirker bare teksten under

Tekst stablet over tekstflytobjektet påvirkes ikke av tekstflyten. Stablerekkefølge bestemmes av lagposisjonen i Lag-panelet og av
stablerekkefølgen for objektene på et lag.

Ignorere tekstflyt i en tekstramme

I enkelte tilfeller har du behov for å slå av tekstflyten i en tekstramme. Det kan for eksempel hende at du vil at én tekstramme skal flyte rundt et
bilde, mens en annen tekstramme skal vises inne i bildet.

1. Marker tekstrammen, og velg Objekt > Valg for tekstramme.

2. Velg Ignorer tekstflyt, og velg OK.

Sammensatte baner og former

Masker og alfakanaler

Malsider
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Adobe World-Ready Composers
Tekstretning
Artikkelretning
Automatisk bruk av kashida
Ligaturer
Diakritiske merker
Kopier og lim inn fra Microsoft Word
Standardskrifttyper
Støtte for eldre skrifttyper
Talltyper
Orddeling
Søk og erstatt
Tegnvarianter
Variasjon for justering
Sette inn spesialtegn for Midtøsten
Tabellretning
Innbindingsretninger
Skriveinnstillinger for høyre mot venstre
Side- og kapittelnummerering
Skriveretning i korrekturvisning og artikkelredigering
Diakritisk fargelegging

Nye og forbedrede funksjoner for å arbeide på arabisk eller hebraisk er tilgjengelige i den utgaven av programvaren som er beregnet på Midtøsten
og Nord-Afrika.

Adobe World-Ready Composers

Med Adobe World-Ready Composers kan du skrive på språk fra Midtøsten. Du kan skrive på, og veksle mellom arabisk, hebraisk, engelsk, fransk,
tysk, russisk og andre latinske språk.

Du kan velge mellom tilgjengelige tekstbehandlingsverktøy fra panelmenyen Avsnitt (Windows > Avsnitt > panelmeny. I InDesign kan du f.eks.
bruke Verdensklar Adobe-justeringsmetode for avsnitt. I Illustrator kan du bruke Middle Eastern Single-line Composer.

Adobe World-Ready Composers

Du kan også lagre filene dine med arabiske eller hebraiske navn.

Tekstretning

Hvis du vil lage innhold på arabisk og hebraisk, kan du angi høyre mot venstre som standard tekstretning. Hvis du har dokumenter som inkluderer
venstre mot høyre-tekst, kan du nå kan enkelt bytte mellom disse to retningene.

Velg avsnittsretning fra Avsnitt-panelet.

Velg avsnittsretning
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Hvis det er flere forskjellige språk i samme avsnitt, kan du angi tekstretning på tegnnivå. Du må også angi tekstretning på tegnnivå hvis du vil sette
inn datoer og tall.

Velg Tegnretning fra panelmenyen Tegn, og velg deretter retning.

Tegnretning

Artikkelretning

Når du arbeider med arabisk og hebraisk, flyter artikkelen vanligvis fra høyre mot venstre. Den første kolonnen må være på høyre side i rammen,
og etterfølgende kolonner legges til mot venstre. Hvis layouten inneholder blandet innhold, må forskjellige artikler ha forskjellig retning.

Klikk på en artikkelretning fra Artikkel-panelet (Vindu > Tekst og tabeller > Artikkel).

Artikkelretning

Automatisk bruk av kashida

På arabisk justeres tekst ved hjelp av kashida. Kashida legges til arabiske tegn for å gjøre dem lengre. Mellomrom endres ikke. Bruk automatisk
kashida for å midtstille avsnitt med arabisk tekst.

Marker avsnittet og velg en innstilling fra rullegardinlisten Sett inn kashida, som du finner i Avsnitt-panelet (Vindu > Skrift og tabeller > Avsnitt).
Alternativene er Ingen, Kort, Middels, Lang og Stilistisk. Kashida settes kun inn dersom avsnittet er midtstilt. Denne innstillingen gjelder ikke avsnitt
som har justeringsinnstillinger.

Hvis du vil bruke kashida på en gruppe med tegn, markerer du tegnene og velger Kashida fra tegnpanelmenyen.

Automatisk kashida

Ligaturer

Du kan ta i bruk ligaturer på tegnpar på arabisk og hebraisk automatisk. Ligaturer er typografiske erstatningstegn for visse bokstavpar, såfremt de
er tilgjengelige i den aktuelle Open Type-skrifttypen.

Når du velger Ligaturer fra tegnpanelmenyen eller kontrollpanelmenyen, produseres det en standardligatur, angitt i skrifttypen.

1. Markere tekst.
2. Velg Ligaturer fra panelmenyen Tegn eller Kontrollpanel.

Noen Open Type-skrifttyper inkluderer imidlertid mer kompliserte, valgfrie ligaturer, som kan produseres når du velger Myke ligaturer. Slike
ligaturer finner du under Tegnpanel > OpenType > Myke ligaturer.

Aktiver automatiske ligaturer

Diakritiske merker

375



Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

I arabisk tekst er et diakritisk merke en glyf som brukes til å indikere konsonantlengde og korte vokaler. Diakritiske merker plasseres over eller
under teksten. Du kan styre den loddrette eller vannrette plasseringen av diakritiske merker, dersom du ønsker å få teksten til å se bedre ut eller
bli mer lesevennlig:

1. Marker tekst med diakritiske merker
2. Endre plasseringen av de diakritiske merkene i forhold til skriptet i Tegn-panelet. Du kan endre verdiene for Juster horisontal plassering av

diakritisk merke og Juster vertikal plassering av diakritisk merke.

Endre plassering av diakritiske merker

Kopier og lim inn fra Microsoft Word

Du kan kopiere tekst fra Microsoft Word, og lime den direkte inn i et dokument. Justering og retning på den innlimte teksten angis automatisk til
den samme som den arabiske eller hebraiske teksten.

Standardskrifttyper

Når du installerer en versjon beregnet på Midtøsten eller Nord-Afrika, settes standard skrifttype til installasjonsspråket. Hvis du f.eks. har installert
den engelske/arabiske versjonen, er standard skriftspråk Adobe arabisk. Hvis du har installert den engelske/hebraiske versjonen, er standard
skriftspråk Adobe hebraisk (eller Myriad hebraisk i Photoshop).

Støtte for eldre skrifttyper

Skrifttyper som tradisjonelt har blitt brukt (f.eks. AXT-skrifttyper) kan fortsatt brukes i denne utgaven av programvaren. Vi anbefaler imidlertid at du
bruker nyere Open Type-skrifttyper for tekstbaserte elementer.

Manglende beskyttelse av tegnvariant (Rediger > Innstillinger > Avansert tekst) er aktivert som standard. Tekst håndteres automatisk dersom
symboler mangler fordi de ikke er tilgjengelige i skrifttypen du bruker.

Talltyper

Når du arbeider på arabisk eller hebraisk, kan du velge hvilken type tall du vil bruke. Du har valget mellom arabisk, hindi og farsi.

Som standard er hindi valgt for arabisk, og arabisk for hebraisk. Du kan imidlertid bytte til arabiske tall hvis nødvendig:

1. Marker tallene i teksten du har skrevet.
2. I tegnpanelet (Ctrl+T) bruker du listen Sifre til å velge skrifttypen som tallene skal vises i.

Du kan forsikre deg om at det er arabiske tall som brukes, ved å aktivere alternativet Bruk lokale tall med arabisk tekst. Du bruker dette alternativet
ved å velge Rediger > Innstillinger > Avansert tekst.

Valg av talltype

Orddeling
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Setninger som har flere ord enn det som får plass på én linje, blir automatisk spredt over flere linjer. Typen tekstjustering som er valgt når denne
oppdelingen skjer, forårsaker fra tid til annen at unødvendige mellomrom vises på linjen. Disse skjemmer muligens teksten, eller er feil
språkmessig. Med orddelingsfunksjonen kan du dele ordet på slutten av en linje, med en bindestrek. Denne fragmenteringen fører til at setningen
videreføres på neste linje på en bedre måte.

Blandet tekst: Kashida-funksjonen påvirker orddeling i blandet tekst. Når kashida-funksjonen er aktivert, settes disse inn der det er nødvendig.
Ikke-arabisk tekst blir ikke orddelt. Når kashida-funksjonen er deaktivert, er det kun ikke-arabisk tekst som orddeles.

Hebraisk tekst: Orddeling er tillatt. Du aktiverer orddeling og tilpasser innstillingene ved å velge Avsnittspanel > Panelmeny > Innstillinger for
orddeling.

Alternativer for orddeling

Søk og erstatt

Brukere av arabisk og hebraisk kan utføre fullstendig søk og erstatt for tekst. I tillegg til å søke etter og erstatte enkel tekst kan du søke etter og
erstatte tekst med bestemte kjennetegn. Disse kjennetegnene kan omfatte diakritiske merker, kashida, spesialtegn (for eksempel alef), sifre på
forskjellige språk (for eksempel sifre på hindi) og mer.

Slik utfører du søk og erstatt for tekst:

InDesign: Rediger > Finn/endre

I InDesign kan du bruke fanen Omstaving (Rediger > Finn/endre) for å søke etter og erstatte sifre mellom arabisk, hindi og farsi. Du kan for
eksempel søke etter sider skrevet på hindi og konvertere dem til arabisk.

Tegnvarianter

Brukere av arabisk og hebraisk kan bruke tegnvarianter fra standardtegnsettet. Hvis du vil bla gjennom, velge og bruke en tegnvariant fra
standardtegnsettet eller et annet språksettet, bruker du imidlertid tegnsettpanelet:

InDesign: Vindu > Tekst og tabeller > Tegnvarianter
Illustrator: Vindu > Tekst > Tegnvarianter

Bla gjennom, velge og bruke tegnvarianter

Variasjon for justering

En skrifttype kan ha alternative former for visse bokstaver i alfabetet. Disse variasjonene av skrifttypen til visse bokstaver er som regel tilgjengelige
av stilistiske eller kalligrafiske hensyn. I noen få tilfeller brukes Variasjon for justering til å justere avsnitt for å oppfylle bestemte behov.

Variasjon for justering kan slås på på avsnittsnivå, der alternativer brukes hvis mulig. Du kan også slå denne funksjonen av og på på tegnnivå.
Variasjon for justering er kun tilgjengelig for de skrifttypene som har integrert denne funksjonen. Derfor er av/på-alternativet kun tilgjengelig for
støttede skrifttyper.

Arabiske skrifttyper som inneholder justeringsalternativer: Adobe Arabic, Myriad Arabic og Adobe Naskh. Hebraiske skrifttyper som inneholder
justeringsalternativer: Adobe Hebrew og Myriad Hebrew.

InDesign

Avsnittsnivå: Vindu > Avsnitt-panel > panelmeny > Justering, og velg deretter et alternativ fra listen Justering.

Tegnnivå: Vindu > Tegnpanel > panelmeny > Variasjon for justering.

Photoshop
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Tegnnivå: Vindu > Tegnpanel > avkrysningsboksen Variasjon for justering.

Sette inn spesialtegn for Midtøsten

Noen arabiske og hebraiske tegn er vanskelige å sette inn i tekst. Arabiske og hebraiske tastaturlayouter gjør det også vanskelig å skrive inn eller
innlemme disse tegnene. Når du for eksempel skal sette inn hebraisk apostrof (geresh) eller maqaf, velger du et tegn fra Tegn-panelet >
panelmeny > Insert Special ME Character.

Sette inn et spesialtegn for Midtøsten

Tabellretning

Brukere av arabisk og hebraisk kan angi retningen for en tabell i et dokument. Ordning av celler og kolonner, standardspråk og tekstjustering angis
tilsvarende. For en bruker av arabisk er kolonnen lengst til høyre den første kolonnen, og eventuelle ytterligere kolonner legges til utenfor kolonnen
lengst til venstre i tabellen. Tabellretning støttes også i Artikkelredigering (Ctrl + Y).

Slik angir du retningen for en ny tabell:

1. Klikk på Tabell > Sett inn tabell
2. Velg dialogboksen Sett inn tabell og deretter tabellretningen fra listen Retning.

Slik endrer du retningen for en eksisterende tabell:

1. Plasser markøren i en tabell
2. Åpne Tabell-panelet (Skift + F9), og klikk på ikonene for tabell for venstre mot høyre eller tabell for høyre mot venstre for å angi

tabellretningen.

For tabeller for høyre mot venstre angis arabisk som standardspråk i de arabiske og nordafrikanske versjonene. Hebraisk angis i den hebraiske
versjonen. For tabeller for venstre mot høyre angis engelsk som standardspråk i de arabiske og hebraiske versjonene. Fransk angis i den
nordafrikanske versjonen.

Innbindingsretninger

Innbindingsretningen bestemmer kanten som en bok innbindes langs. Bøker som skrives i et språk fra venstre mot høyre, venstreinnbindes.
Dokumenter som skrives i et språk fra høyre mot venstre, innbindes langs kanten lengst til høyre i boken.

Sidelayout for en høyreinnbundet bok

Skriveinnstillinger for høyre mot venstre

Nøytrale tegn

Retningen for noen tegn på arabisk og hebraisk kan fremstå som tvetydig. Manglende klarhet om retningen for tegn kan føre til forvirring om
retningen og ordningen for strenger. Slik sikrer du at retningen for slike tegn er klar og utvetydig:

1. Klikk på Rediger > Innstillinger > Fra høyre mot venstre
2. Merk av i boksen Force Neutral Character Direction According to the Keyboard Input.

Markørkontroll

Brukere av arabisk og hebraisk kan kontrollere bevegelsesretningen for markøren når de bruker piltastene på tastaturet. Listen over
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markørbevegelser (Rediger > Innstillinger > Fra høyre mot venstre) har to alternativer som du kan velge mellom:

Visuelt: Markøren beveges i retningen for piltasten. Når du trykker på pil høyre, beveges markøren på skjermen mot høyre.
Logisk: Markøren beveges i henhold til retningen for innskrivingsspråket. Når du trykker på pil høyre på arabisk og hebraisk, beveges
markøren mot venstre (til neste tegn i et språk fra høyre mot venstre).

Side- og kapittelnummerering

Brukere av arabisk og hebraisk bruker de vanligste foretrukkede nummereringssystemene i regionen. De vanligste nummereringssystemene er
følgende:

Arabisk: arabisk abjad og alef-ba-tah
Fransk: hebraisk bibelstandard og hebraisk ikke-standardisert desimal

Hvis du vil velge eller endre nummereringssystemet, går du til Layout > Nummererings- og seksjonsvalg, og deretter velger du fra listen Mal.

Nummerere sider, seksjoner og kapitler

Skriveretning i korrekturvisning og artikkelredigering

Når du bruker arabisk eller hebraisk, kan du angi retningen som du skriver i. Gå til Rediger > Innstillinger > Artikkelredigeringsvisning, og merk av i
boksen Indicate Writing Direction for å aktivere denne funksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, har markøren en pil som angir
skriveretningen.

Diakritisk fargelegging

I arabisk tekst kan diakritiske merker fargelegges forskjellig for stilistiske eller andre formål. Diakritiske merker kan for eksempel utheve en bestemt
del av et ord eller en setning. Du kan finne og endre fargen på diakritiske merker ved hjelp av spørringen Change Arabic Diacritic Color.

1. Klikk på Rediger > Finn/endre
2. Fra Spørring-listen velger du Change Arabic Diacritic Color
3. Bruk knappene Endre, Endre alle eller Endre/finn for å erstatte eldre diakritiske merker med de nye fargelagte diakritiske merkene.

Du kan endre og lagre spørringen etter behov.
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Opprette fotnoter
Endre nummerering og layout for fotnoter
Arbeide med fotnotetekst
Tekstbryting med fotnoter
Slette fotnoter 

Opprette fotnoter

En fotnote består av to deler som er koblet sammen, nemlig fotnotereferansenummeret som vises i teksten, og fotnoteteksten som vises nederst i
spalten. Du kan opprette fotnoter eller importere dem fra Word- eller RTF-dokumenter. Fotnoter nummereres automatisk etter hvert som de legges
til i et dokument. Nummereringen startes på nytt for hver artikkel. Du kan angi nummereringsstil, utseende og layout for fotnoter. Du kan ikke
legge til fotnoter i tabeller eller fotnotetekst. Bredden på fotnoteteksten er basert på bredden på spalten som inneholder merket for
fotnotereferansen.

Du kan ikke opprette sluttnoter i InDesign. Sluttnoter i konverterte Microsoft Word-dokumenter formateres som tekst, ikke som fotnoter. For en
løsning for å opprette sluttnoter på, se Sluttnoter i InDesign, en artikkel av Bob Bringhurst.

Følg disse trinnene for å lage fotnoter:

1. Plasser innsettingspunktet der du vil at fotnotereferansenummeret skal vises.

2. Velg Tekst > Sett inn fotnote.

3. Skriv inn fotnoteteksten.

Fotnote som er lagt til i et dokument

A. Referansenummer B. Fotnotetekst 

Mens du skriver tekst, utvides fotnoteområdet, men størrelsen på tekstrammen endres ikke. Fotnoteområdet utvides oppover til det når linjen med
fotnotereferansen. Da deles fotnoten, og deler av fotnoteteksten plasseres om mulig i neste tekstrammespalte eller neste koblede ramme. Hvis
fotnoten ikke kan deles, og det legges til mer tekst enn det er plass til i fotnoteområdet, flyttes linjen som inneholder fotnotereferansen, til neste
spalte, eller det vises et ikon for skjult tekst. For å fikse dette må du endre størrelsen på rammen eller endre tekstformatering.

Når innsettingspunktet er plassert i en fotnote, kan du velge Tekst > Gå til fotnotereferanse for å gå tilbake til det stedet i teksten der du la til
fotnoten. Hvis du bruker dette valget ofte, kan du opprette en tastatursnarvei til det.

Endre nummerering og layout for fotnoter

Når du endrer nummerering og layout for fotnoter, påvirker det både eksisterende fotnoter og alle nye fotnoter.
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Nummereringsstil

Start på

Start nummerering på nytt hver

Vis prefiks/suffiks i

Plassering

Tegnstil

Avsnittstil

Skilletegn

Minste avstand før første fotnote

Avstand mellom fotnoter

1. Velg Tekst > Valg for dokumentfotnoter.

2. Angi valg for nummerering og formatering av referansenummeret og fotnoteteksten under fanen Nummerering og formatering.

3. Velg fanen Layout, og angi valg som bestemmer utseendet for fotnoteseksjonen av siden.

4. Velg OK.

Valg for nummerering og formatering av fotnoter

Følgende valg vises i kategorien Nummerering og formatering i dialogboksen Fotnotevalg:

Velg nummereringsstil for fotnotereferansenumre.

Angi nummeret som skal brukes for første fotnote i artikkelen. Den samme verdien brukes for første fotnote i alle artikler i et dokument.
Hvis du har en bok med flere dokumenter og fortløpende sidenummerering, begynn fotnotenummereringen i hvert kapittel der det forrige kapittelet
slutter.
Valget Start på er spesielt nyttig for dokumenter i en bok. Nummerering av fotnoter fortsettes ikke på tvers av dokumenter i en bok.

Hvis du vil at nummereringen skal starte på nytt innenfor dokumentet, merker du av for dette valget og velger
Side, Oppslag eller Seksjon for å angi når fotnotenummereringen skal startes på nytt. Noen nummereringsstiler, for eksempel stjerner (*), fungerer
best når de startes på nytt på hver side.

Bruk dette valget hvis du vil vise prefikser eller suffikser i fotnotereferansen, fotnoteteksten eller begge deler. Prefikser vises
før nummeret (for eksempel [1), og suffikser vises etter nummeret (for eksempel 1]). Dette valget er spesielt nyttig hvis du vil plassere fotnoter inne
i tegn, for eksempel [1]. Skriv inn ett eller flere tegn, eller angi et valg for Prefiks, Suffiks eller begge deler. Hvis du vil angi spesialtegn, velger du
ikonene ved siden av prefiks- og suffikskontrollene for å vise en meny.

Hvis du synes at fotnotereferansenummeret ligger for nær den foregående teksten, kan du kanskje rette på det ved å legge til et av
mellomromstegnene som prefiks. Du kan også bruke en tegnstil for referansenummeret.

Dette valget bestemmer hvordan fotnotereferansenummeret skal se ut. Hevet skrift brukes som standard. Hvis du foretrekker å
formatere nummeret ved hjelp av en tegnstil, (for eksempel en tegnstil som inneholder innstillinger for hevet OpenType-skrift), velger du Bruk
normal og angir tegnstilen.

Velg en tegnstil for å formatere fotnotereferansenummeret. I stedet for å bruke hevet skrift, velger du for eksempel en tegnstil med
normal plassering og forhøyet grunnlinje. Alle tegnstiler som er tilgjengelige i Tegnstil-panelet, vises på menyen.

Bruk en avsnittstil til å formatere fotnoteteksten for alle fotnoter i dokumentet. Alle avsnittstilene som er tilgjengelige i Avsnittstil-
panelet, vises på menyen. Standardverdien for avsnittstil er [Grunnleggende avsnitt]. Malen [Grunnleggende avsnitt] kan ha forskjellig utseende
avhengig av standard skriftinnstillinger for dokumentet.

Skilletegnet bestemmer hvilken type mellomrom som skal vises mellom fotnotenummeret og begynnelsen på fotnoteteksten. Hvis du vil
endre skilletegn, må du markere eller slette gjeldende skilletegn før du velger et nytt skilletegn. Du kan bruke flere tegn. Når du setter inn
blanktegn, angir du riktig metategn, for eksempel ^m for langt mellomrom.

Valg for fotnotelayout

Følgende valg vises i kategorien Layout i dialogboksen Fotnotevalg:

Dette valget brukes til å angi minimumsavstanden mellom slutten av spalten og første fotnotelinje. Du kan ikke
angi en negativ verdi. Hvis det er oppgitt en verdi for Mellomrom før i fotnoteavsnittet, ignoreres denne innstillingen.

Dette valget brukes til å angi avstanden mellom siste avsnitt av en fotnote og første avsnitt av neste fotnote i en
spalte. Du kan ikke angi en negativ verdi. Verdiene for Mellomrom før / Mellomrom etter i et fotnoteavsnitt gjelder bare hvis fotnoten inneholder
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Forskyvning ved første grunnlinje

Sett fotnoter på slutten av artikkelen nederst i teksten

Tillat delte fotnoter

Linje over

Til toppen av siden

flere avsnitt.

Dette valget brukes til å angi avstanden mellom begynnelsen på fotnoteområdet (der fotnoteskillelinjen vises
som standard), og den første linjen med fotnotetekst.
Vil du vite mer om valgene for første grunnlinje, kan du se Endre egenskaper for tekstrammer.

Aktiver dette valget hvis du vil at fotnotene for den siste spalten, skal vises rett
nedenfor teksten i artikkelens siste ramme. Hvis dette valget er deaktivert, vises eventuelle fotnoter i siste ramme av artikkelen, nederst i spalten.

Aktiver dette valget hvis du vil at fotnoter skal brytes til neste spalte når de er for store til å få plass i fotnotefeltet for spalten.
Hvis dette valget er deaktivert, flyttes linjen som inneholder fotnotereferansenummeret, til neste spalte, eller teksten skjules.

Også når Tillatt delte fotnoter er slått på, kan du stoppe enkelte fotnoter fra å deles opp ved å sette innsettingspunktet i fotnotens tekst. Velg
Behold valg fra paragrafpanelmenyen, og velg alternativene behold rader sammen og alle rader i paragraf. Hvis fotnoten inneholder flere
avsnitt, bruker du valget Hold sammen med neste X linjer i første avsnitt i fotnoteteksten. Du kan velge Tekst > Sett inn skifttegn > Spalteskift
for å bestemme hvor fotnoten skal deles.

Fotnote som er brutt over to spalter

Angi plasseringen for og utseendet på fotnoteskillelinjen som vises over fotnoteteksten. Det vises også en skillelinje over eventuell
fotnotetekst som fortsetter i en annen ramme. Valgene du angir, gjelder enten for første fotnote i spalten eller for fotnoter som fortsetter i andre
spalter, avhengig av hvilket valg som er angitt på menyen. Disse valgene likner på valgene som vises når du angir en avsnittsstrek. Hvis du vil
fjerne fotnoteskillelinjen, deaktiverer du Linje aktivert.

Arbeide med fotnotetekst

Legg merke til følgende når du redigerer fotnoteteksten:

Hvis du velger Rediger > Marker alt når innsettingspunktet er plassert i fotnotetekst, markeres all teksten for denne fotnoten, men ikke resten
av fotnotene eller teksten.
Bruk piltastene til å navigere mellom fotnoter.
Nummerering av fotnoter fortsetter ikke på tvers av dokumenter i en bok. Hvis du ikke vil at nummereringen skal starte på nytt i hvert
dokument i boken, må du endre Start på-verdien manuelt i hvert dokument når du er ferdig med å redigere.
I Artikkelredigering kan du velge fotnoteikonet for å vise eller skjule fotnoter. Du kan vise eller skjule alle fotnoter ved å velge Vis >
Artikkelredigering > Vis alle fotnoter eller Skjul alle fotnoter.
I korrektur- eller artikkelvisning kan du klikke på fotnoteikonet for å vise eller skjule fotnoter. Du kan utvide eller skjule alle fotnoter ved å
høyreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) en fotnote og velge Vis alle fotnoter eller Skjul alle fotnoter.

Du kan velge og bruke tegn- og avsnittsformatering for fotnotetekst. Du kan også angi og endre utseendet på fotnotereferansenummeret,
men det anbefales å gjøre det ved hjelp av dialogboksen Valg for dokumentfotnoter.

Når du klipper ut eller kopierer tekst som inneholder fotnotereferansenumre, plasseres fotnoteteksten også på utklippstavlen. Hvis du kopierer
teksten til et annet dokument, får fotnotene i teksten den nummereringen og layouten som brukes i det nye dokumentet.

Hvis du ved et uhell sletter fotnotenummeret i begynnelsen av fotnoteteksten, kan du legge det til på nytt. Plasser innsettingspunktet på
starten av fotnoteteksten, høyreklikk (Windows) eller Control-klikk (Mac OS) og velg Sett inn spesialtegn > Markører > Fotnotenummer.
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Til toppen av siden

Hvis du fjerner overstyringer og tegnstiler for et avsnitt som inneholder et fotnotereferansemerke, mister fotnotereferansenummeret
attributtene du tilordnet i dialogboksen Valg for dokumentfotnoter.

Tekstbryting med fotnoter

Du kan bruke tekstbryting på et forankret eller flytende objekt som er del av en fotnote.

Intern tekstbryting av objekter i fotnoter.

Du kan plassere et tekstbundet eller forankret objekt med tekstbryting i en fotnote. Teksten brytes rundt objektet og justeres sømløst rundt dette
objektet.

For intern tekstbryting brytes tekst bare under punktet der et objekt er forankret i en fotnote.

Intern tekstbryting

Ekstern tekstbryting av objekter i fotnoter.

Hvis et flytende objekt (ikke innebygd eller forankret) som tekstbryting brukes på, samhandler med fotnotens tekst, så trer tekstbrytning i kraft.
Teksten justeres dynamisk rundt det objektet.

I eksempelet under er bildet ikke er en del av fotnoten, men teksten justeres perfekt rundt det objektet.
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Til toppen av siden

Ekstern tekstbryting

Fotnoter i ikke-rektangulære rammer

I ikke-rektangulære objekter som avrundede hjørnerammer, ovaler og sirkler, holder fotnotene seg innenfor objektgrensene.

Slette fotnoter 

Hvis du vil slette en fotnote, markerer du fotnotereferansenummeret som vises i teksten, og deretter trykker du Tilbake eller Delete. Hvis du bare
sletter fotnoteteksten, beholdes fotnotereferansenummeret og fotnotestrukturen.

Adobe anbefaler også
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Forankrede objekter

Til toppen av siden

Linjebundet

Over linje

Egendefinert

Merk:

Om forankrede objekter
Opprette et forankret objekt
Plassere et forankret objekt med egendefinert plassering
Arbeide med forankrede objekter ved bruk av dra og slipp (CS 5.5)
Markere og kopiere forankrede objekter
Vise markører for forankrede objekter på siden
Flytte et forankret objekt manuelt på siden
Endre størrelse på et forankret objekt
Frigi et forankret objekt

Om forankrede objekter

Forankrede objekter er objekter, for eksempel bilder eller tekstbokser, som er knyttet – eller forankret – til bestemt tekst. Når teksten flytes på nytt,
følger det forankrede objektet med teksten som inneholder ankeret. Du bruker forankrede objekter for alle objekter du vil knytte til en bestemt linje
eller tekstblokk, for eksempel sidefelt og bildeforklaringer, figurer eller ikoner som er knyttet til et bestemt ord.

Du kan opprette et forankret objekt ved å lime inn eller plassere et objekt (eller en ramme) i teksten ved hjelp av tekstverktøyet eller kommandoen
Sett inn forankret objekt. Når du setter inn objektet, legger Adobe InDesign CS4 et ankermerke til ved innsettingspunktet. Forankrede objekter
arver attributter for rotering og skråstilling fra tekstrammen de er forankret til, også når objektet er utenfor tekstrammen. Du kan markere objektet
og endre disse attributtene.

Du kan opprette forankrede objekter som bruker følgende posisjoner:

Det forankrede objektet justeres etter grunnlinjen til innsettingspunktet. Du kan justere Forskyvning langs Y-aksen for å plassere
objektet over eller under grunnlinjen. Dette er standardtypen forankret objekt. I tidligere versjoner av InDesign ble disse objektene kalt linjebundet
grafikk.

Det forankrede objektet monteres over linjen med følgende justeringsvalg: Venstre, Midtstill, Høyre, Mot ryggen, Fra ryggen og
(Tekstjustering). Tekstjustering er justeringen som brukes på avsnittet der ankermerket er.

Det forankrede objektet monteres på stedet du definerer i dialogboksen Valg for forankret objekt. Du kan plassere objektet hvor
som helst i eller utenfor tekstrammen.

Du kan bruke linjebundne objekter og objekter over linjen med tekst langs en bane. (Se Legge forankrede objekter til tekst langs en bane.)

Eksempel på dokument med forankrede objekter
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Til toppen av siden

Innhold

Merk:

Objektmal

Avsnittstil

Merk:

Høyde og Bredde

A. Linjebundet B. Over linjen (venstrejustert) C. Egendefinert plassering (justert etter kanten av tekstrammen) 

Tim Cole har laget en snarvei for å sette inn forankrede rammer på Snarvei for forankrede rammer.

Opprette et forankret objekt

Hvis et objekt ikke er tilgjengelig for montering i dokumentet (for eksempel tekst for et sidefelt som ennå ikke er skrevet), kan du opprette en tom
forankret ramme som en plassholder for innhold du kan legge til senere. Du kan når som helst endre størrelse på den forankrede rammen.
Plasseringsinnstillingene for rammen oppdateres automatisk.

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil legge til et forankret objekt, bruker du tekstverktøyet til å plassere et innsettingspunkt for ankeret til objektet, og deretter
monterer eller limer du inn objektet.

Hvis rammen til objektet er høyere enn tekstlinjen den står i, kan teksten overlappe det importerte bildet, eller det kan være større
avstand over linjen. Vurder å velge en annen forankret objektplassering, sette inn et mykt eller hardt linjeskift, endre størrelse på det
linjebundne objektet eller angi en annen verdi for linjeavstand for de omkringliggende linjene.

Hvis du vil forankre et eksisterende objekt, markerer du det og velger Rediger > Klipp ut. Velg deretter tekstverktøyet, plasser
innsettingspunktet der du vil sette inn objektet, og velg Rediger > Lim inn. Det forankrede objektet er linjebundet som standard.

Hvis du vil legge til en plassholderramme for et objekt som ikke er tilgjengelig (for eksempel tekst for et sidefelt som ennå ikke er
skrevet), bruker du tekstverktøyet til å plassere et innsettingspunkt for ankeret til objektet, og deretter velger du Objekt > Forankret
objekt > Sett inn.

Du kan forankre teksttegn ved å lage vektorer av tekst. Når du lager vektorer, konverteres hvert tegn i teksten automatisk til et
linjebundet forankret objekt.  

2. Hvis du vil plassere objektet, markerer du det med et markeringsverktøy, og deretter velger du Objekt > Forankret objekt > Valg. Angi valg
etter behov.

Hvis du vil hoppe over dialogboksen Forankret objekt, bruker du tastatursnarveien Sett inn forankret objekt / Gå til ankermerke. Du må angi
taster for denne tastatursnarveien i innstillingene for tastatursnarveier (oppført under Tekst og tabeller). Hvis du trykker to ganger på
tastatursnarveien, oppheves markeringen av objektet, og markøren kommer tilbake i hovedteksten. (Se Bruke tastatursnarveissett.)

Valg for innsatte forankrede objekter

Når du setter inn en plassholder for et forankret objekt, kan du angi følgende valg for innholdet:

Brukes for å angi hvilken type objekt plassholderrammen skal inneholde.

Hvis du velger Tekst, vises et innsettingspunkt i tekstrammen. Hvis du velger Grafikk eller Ikke tilordnet, markeres objektrammen.

Brukes for å angi malen du vil bruke for å formatere objektet. Hvis du har definert og arkivert objektmaler, vises de i denne listen.

Brukes for å angi avsnittstilen du vil bruke for å formatere objektet. Hvis du har definert og arkivert avsnittstiler, vises de i denne listen.

Hvis en avsnittstil er aktivert for objektmalen og du velger en annen mal fra listen Avsnittstil, eller hvis du endrer valgene for Forankret
plassering for en mal, vises et plusstegn (+) i listen Objektmal for å angi overstyring.

Brukes for å angi dimensjonene på plassholderrammen.

Valg for linjebundet plassering og plassering over linjen

Når du velger Linjebundet eller Over linje fra Plassering-menyen i dialogboksen Valg for forankret objekt, kan du bruke følgende valg for å angi
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Linjebundet

Forskyvning langs Y-aksen

Over linje

Justering

Venstre, Høyre og Midtstill

Mot ryggen og Fra ryggen

(Tekstjustering)

Mellomrom foran

Mellomrom etter

Merk:

plasseringen av det forankrede objektet. (Disse valgene er også tilgjengelige i dialogboksen Sett inn forankret objekt.)

Brukes for å justere bunnen av det forankrede objektet etter grunnlinjen. Det er enkelte begrensninger på linjebundne objekter når
du flytter dem langs y-aksen: Toppen av objektet kan ikke gå under den nederste satslinjen for linjeavstand, og bunnen av objektet kan ikke gå
over toppen av satslinjen for linjeavstand.

Brukes for å justere plasseringen på grunnlinjen. Du kan også bruke musen til å dra objektet vertikalt på siden.

Brukes for å justere objektet over tekstlinjen som inneholder ankermerket, og under tekstlinjen over ankermerket.

Velg mellom følgende:

Brukes for å justere objektet i den første tekstspalten. Med disse valgene ignoreres innrykksverdier for
avsnittet. Objektet justeres etter hele spalten.

Brukes for å venstre- eller høyrejustere objektet avhengig av hvilken side av oppslaget objektet er på. Med
disse valgene ignoreres innrykksverdier for avsnittet. Objektet justeres etter hele spalten.

Brukes for å justere objektet basert på justeringen som er definert av avsnittet. Med dette valget brukes verdiene for
avsnittsinnrykk ved justering av objektet.

Brukes for å angi plasseringen av objektet i forhold til bunnen av satslinjen for linjeavstand i den forrige tekstlinjen. Positive
verdier senker både objektet og teksten under det. Negative verdier flytter teksten under objektet opp mot objektet. Den maksimale negative
verdien er høyden til objektet.

Brukes for å angi plasseringen av objektet i forhold til høyden på store bokstaver for det første tegnet i linjen under objektet.
Med verdien 0 justeres bunnen av objektet etter posisjonen for høyden på store bokstaver. Positive verdier flytter teksten under objektet ned (bort
fra bunnen av objektet). Negative verdier flytter teksten under objektet opp (mot objektet).

Bruk av valgene Mellomrom foran og Mellomrom etter

A. Med en verdi på 0p10 for Mellomrom foran flyttes objektet og den tilknyttede teksten lenger bort fra tekstlinjen over det. B. Med en verdi på
0p10 for Mellomrom etter flyttes objektet og tekstlinjen over det lenger bort fra den tilknyttede tekstlinjen (under). 

Forankrede objekter som er angitt med Over linje, er alltid sammen med linjen som holder ankeret. Teksten flyter ikke slik at objektet er på
bunnen av én side og linjen for ankermerket øverst på neste side.

Valg for egendefinert plassering

Du kan bruke følgende valg når du plasserer et forankret objekt med egendefinert plassering. Du kan angi disse valgene i dialogboksene Sett inn
forankret objekt og Valg for forankret objekt. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner for hvordan du bruker disse alternativene, kan du se Plassere et
forankret objekt med egendefinert plassering.
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I forhold til rygg

Merk:

Referansepunkt for forankret objekt 

Referansepunkt for forankret plassering 

Merk:

X i forhold til

Brukes for å angi om objektet skal justeres i forhold til dokumentryggen. Når du velger dette, vises forhåndsvisningen
Referansepunkt under Forankret objekt som et tosiders oppslag. De to sidene er speilbilder av hverandre. Når du velger dette, blir objektene som
er plassert på den ene siden av oppslaget, for eksempel den utvendige margen, værende på den utvendige margen selv om teksten flytes på nytt
til en motstående side.

Bruk av valget I forhold til rygg

A. I forhold til rygg er ikke valgt: Objektet blir værende på venstre side av tekstrammen når teksten flytes på nytt til den høyre siden av
oppslaget. B. I forhold til rygg er valgt: Objektet blir værende på ytterkanten av siden når teksten flytes på nytt til den høyre siden av oppslaget. 

Hvis du endrer verdien for Forskyvning langs X-aksen når du har valgt I forhold til rygg, endres kanskje retningen objektet flyttes i. Denne
endringen inntreffer fordi bevegelsesretningen er delvis avhengig av hvilken side av oppslaget objektet er på.

Brukes for å angi stedet på objektet som du vil justere etter stedet på siden (som angitt av
Referansepunkt under Forankret plassering). Hvis du for eksempel vil justere den høyre siden av objektet etter et sideobjekt, for eksempel en
tekstramme, klikker du på ett av punktene lengst til høyre i denne forhåndsvisningen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av dette
referansepunktet, kan du se Plassere et forankret objekt med egendefinert plassering.

Brukes for å angi plasseringen på siden (som definert av valgene X og Y i forhold til) som du vil justere objektet etter. Hvis du for eksempel velger
Tekstramme for X i forhold til og Linje (grunnlinje) for Y i forhold til, representerer denne forhåndsvisningen det horisontale området av
tekstrammen og det vertikale området av tekstlinjen som inneholder ankermerket til objektet. Hvis du klikker helt til venstre på denne

forhåndsvisningen, justeres objektets referansepunkt  etter den venstre kanten av tekstrammen og grunnlinjen for teksten.

Høyre side av objektet er justert etter venstre side av tekstrammen

Avhengig av hva du velger for X i forhold til og Y i forhold til, vises enten tre eller ni posisjoner for forhåndsvisningen Referansepunkt under
Forankret plassering. For linjevalg, for eksempel Linje (grunnlinje), er det bare tre posisjoner – midtstilt til venstre, midtstilt og midtstilt til høyre –
fordi vertikal plassering styres av ankermerket i teksten.

Brukes for å angi hva du vil bruke som grunnlag for horisontal justering. Med Tekstramme kan du for eksempel justere objektet
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Forskyvning langs X-aksen

Y i forhold til

Forskyvning langs Y-aksen

Hold innenfor øvre/nedre spaltekant

etter venstre eller høyre side av tekstrammen eller midten av den. Horisontal justering avhenger av referansepunktene du velger, og forskyvningen
du angir for Forskyvning langs X-aksen.
Hvis du for eksempel vil at objektet skal vises i sidemargen med høyre kant justert etter sidemargen, velger du Sidemarg for X i forhold til, og
deretter angir du ett av punktene lengst til høyre i forhåndsvisningen Referansepunkt under Forankret objekt og ett av punktene lengst til venstre i
forhåndsvisningen Referansepunkt under Forankret plassering.

Valget X i forhold til

A. Justere høyre side av objektet etter venstre side av tekstrammen ognbsp; B. Justere høyre side av objektet etter venstre side av sidemargen

Brukes for å flytte objektet til venstre eller høyre. Om det flyttes til venstre eller høyre, avhenger av
referansepunktet. Hvis du justerer etter midten av sideobjektet, flyttes objektet til høyre når verdiene er positive. Bevegelsesretningen er også
avhengig av om du har valgt I forhold til rygg.

Brukes for å angi hva objektet skal justeres etter vertikalt. Hvis du for eksempel velger Sidekant, brukes kanten av siden som
grunnlag for å justere objektet etter toppen, midten eller bunnen av siden. Referansepunkt under Forankret plassering brukes for å angi om
objektet skal justeres etter toppen, midten eller bunnen av dette sideobjektet. Hvis du velger et linjevalg, for eksempel Linje (grunnlinje), vises bare
den midterste horisontale punktraden for Referansepunkt under Forankret plassering.

Valget Y i forhold til

A. Justere toppen av objektet etter den øverste sidekanten B. Justere bunnen av objektet etter den nederste sidekanten 

Brukes for å flytte objektet opp eller ned. Hvis du angir positive verdier, flyttes objektet nedover.

Brukes for å beholde objektet inni tekstspalten hvis det ellers hadde blitt flyttet utenfor kantene når tekst
flytes på nytt. I slike tilfeller justeres bunnen av objektet etter den nedre rammemargen, eller toppen av objektet justeres etter den øvre
rammemargen. Et forankret objekt utenfor siden til en tekstlinje og midt i en spalte kan for eksempel se fint ut, men hvis ankermerket flyter til
bunnen av spalten og du ikke har valgt dette, kan objektet havne under spaltekanten eller delvis utenfor siden. Når du har valgt dette, kan du ikke
dra objektet over eller under spaltekantene. Hvis du endrer størrelse på objektet, justeres det igjen etter den øverste eller nederste spaltekanten
hvis det er nødvendig. Dette valget er bare tilgjengelig når du velger et linjevalg, for eksempel Linje (grunnlinje) for Y i forhold til.
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Merk:

Forhindre manuell plassering

Forhåndsvisning

Til toppen av siden

Når plasseringen av objektet overstyres slik at det havner innenfor spaltekantene, vises verdien for Y-forskyvning du angir, med et
plusstegn (+) i dialogboksen.

Brukes for å forhindre at du kan flytte et forankret objekt ved å dra eller finjustere det på siden.

Brukes for å vise justering av plasseringen på siden mens du endrer den.

Plassere et forankret objekt med egendefinert plassering

Legg merke til følgende når du bruker dialogboksen Valg for forankret objekt for å plassere forankrede objekter med egendefinert plassering.

Blant valgene for egendefinert plassering er det fire hovedvalg: de to Referansepunkt-forhåndsvisningene og listene X og Y i forhold til. Alle
disse valgene er med på å bestemme plasseringen til objektet. Det du velger for X i forhold til og Y i forhold til, bestemmer for eksempel hva
Referansepunkt under Forankret plassering representerer – det kan være en tekstramme, en tekstlinje i en spalte eller en hel side. På bildet
nedenfor ser du hvordan du kan endre plasseringen til objektet ved å velge et annet referansepunkt samtidig som valgene X og Y i forhold til
ikke endres.

Endring av plasseringen til det forankrede objektet (Tekstramme er valgt for X i forhold til, og Linje (grunnlinje) er valgt for Y i forhold til)

A. Punktet nederst til høyre er valgt for forhåndsvisningen Forankret objekt, og punktet i midten til venstre er valgt for forhåndsvisningen Forankret
plassering. B. Forhåndsvisningen Forankret objekt er endret til punktet øverst til venstre. Punktet i midten til venstre er fortsatt valgt for
forhåndsvisningen Forankret plassering. C. Forhåndsvisningen Forankret objekt er fortsatt punktet øverst til venstre. Forhåndsvisningen Forankret
plassering er endret til punktet i midten til høyre.

Hvis du vil opprette et forankret objekt som beholder posisjonen på siden (for eksempel øvre venstre hjørne) når tekst flytes på nytt, slik at
det bare flyttes når teksten flytes på nytt til en annen side, forankrer du objektet til sidemargene eller sidekantene. Hvis du for eksempel vil

angi Sidemarg for både X i forhold til og Y i forhold til, klikker du på øverste venstre referansepunkt for objektet  og øverste venstre

referansepunkt for sideobjektetet . Når teksten flytes på nytt, blir objektet værende innenfor sidemargene i øverste venstre hjørne. Bare
når tekstlinjen som inneholder ankeret, flyter til en annen side, flyttes objektet – til øverste venstre hjørne på neste side.
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Til toppen av siden

Plassering av et forankret objekt på et bestemt sted på siden.

A. Plassere objektet ved hjelp av Sidemarg eller Sidekant for X og Y i forhold til. B. Når teksten flytes på nytt, følger objektet ikke teksten før den
flyttes til en annen side.

Hvis du vil holde objektet justert etter en bestemt tekstlinje, slik at objektet følger med teksten når den flytes på nytt, velger du et linjevalg fra
listen Y i forhold til.

Hvis du vil beholde objektet i tekstrammen, men ikke sammen med en bestemt tekstlinje når tekst flytes på nytt, velger du Tekstramme fra
listen X i forhold til.

Hvis du vil justere objektet etter margen (for eksempel for å opprette et sidefelt som blir liggende i den utvendige margen når teksten flytes
på nytt fra side til side), velger du I forhold til rygg.

1. Velg objektet, og velg deretter Objekt > Forankret objekt > Valg.

2. Velg Egendefinert fra listen Plassering.

Hvis du vil se objektet flytte seg på siden mens du angir valg, velger du Forhåndsvisning nederst i dialogboksen.

3. Hvis du vil beholde objektet på samme side av siden i forhold til dokumentryggen, velger du I forhold til rygg. Du velger for eksempel dette
hvis du vil at objektet alltid skal vises i den utvendige margen uansett hvilken side av oppslaget det er på.

4. Velg punktet i forhåndsvisningen Referansepunkt under Forankret objekt som representerer punktet på objektet du vil justere etter siden.

5. Velg sideobjektet du vil bruke som grunnlag for horisontal justering av objektet, fra listen X i forhold til. Hvis du for eksempel vil justere
objektet etter venstre eller høyre side av tekstrammen eller midten av den, velger du Tekstramme.

6. Velg sideobjektet du vil bruke som grunnlag for vertikal justering av objektet, fra listen Y i forhold til. Hvis du for eksempel vil justere objektet
etter grunnlinjen for teksten den er forankret til, velger du Linje (grunnlinje).

7. Velg punktet i forhåndsvisningen Referansepunkt under Forankret plassering som representerer hvor du vil justere objektet blant
sideobjektene du har valgt fra menyene X og Y i forhold til.

8. Angi en forskyvning langs X- eller Y-aksen hvis du vil finjustere objektet eller flytte det bort fra justeringspunktet.

9. Hvis du ikke vil at objektet skal kunne havne under eller over en spaltekant når teksten flytes på nytt, velger du Hold innenfor øvre/nedre
spaltekant. Dette valget er bare tilgjengelig når du velger et linjevalg, for eksempel Linje (grunnlinje) fra listen Y i forhold til.

10. Velg OK.

Arbeide med forankrede objekter ved bruk av dra og slipp (CS 5.5)
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Til toppen av siden

Merk:

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Merk:

Arbeide med forankrede objekter ved bruk av dra og slipp (CS 5.5)

Du kan dra et eksisterende objekt til en tekstramme for å forankre det eller flytte det. Bruk markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren  til å
velge objektet, og dra deretter den blå firkanten nær det øverste høyre hjørnet i tekstrammen. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil forankre et eksisterende objekt, drar du den blå firkanten til stedet du vil at objektets anker skal vises.

Hvis du vil opprette et linjebundet objekt, holder du inne Skift-tasten og drar den blå firkanten til stedet du vil at objektet skal vises.

Hvis du vil angi valg for forankrede objekter, holder du inne Alt (Windows) eller Option (Mac OS) og drar den blå firkanten til stedet du vil at
objektets anker skal vises.

Markere og kopiere forankrede objekter

Når du bruker markeringsverktøyet, kan du bare markere ett forankret objekt om gangen. Når du bruker tekstverktøyet, kan du markere et
tekstområde med flere merker for forankrede objekter. Når du markerer flere ankermerker med tekstverktøyet, kan du endre plasseringsvalg for
alle de forankrede objektene samtidig.

Hvis det er flere forankrede objekter på samme sted, for eksempel hvis én tekstlinje har markører for to forankrede objekter med samme
ankerattributter, overlapper objektene hverandre.

Når du kopierer tekst som inneholder et merke for et forankret objekt, kopieres det forankrede objektet også. Hvis du kopierer et forankret objekt
og limer det inn utenfor teksten, endres det til et uavhengig bilde som ikke er koblet til tekst.

Vise markører for forankrede objekter på siden

Hvis du vil vise ankre og forholdene deres til teksten på siden, kan du vise objektmerker. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil vise ankermerkene  i teksten, velger du Tekst > Vis skjulte tegn.
Hvis du vil vise en stiplet linje fra et ankermerke til det tilknyttede objektet med egendefinert plassering, markerer du objektet og velger Vis >
Tillegg >Vis tekstkoblinger. Koblingen går fra ankermerket til det gjeldende punktet i forhåndsvisningen for det forankrede objektet.
Hvis du vil vise ankersymboler  på forankrede objekter, velger du Vis > Tillegg >Vis rammekanter. Når du viser ankersymboler, er det
enkelt å se hvilke objekter som er forankret.

Flytte et forankret objekt manuelt på siden

Når du flytter en ramme, flyttes de forankrede objektene i rammen med mindre objektene er plassert i forhold til marger eller sider.

Før du flytter et forankret objekt, må du deaktivere Forhindre manuell plassering for objektet i dialogboksen Forankret objekt eller velge
Objekt > Lås opp plassering.

Gjør ett av følgende:

Hvis du vil flytte linjebundne forankrede objekter, markerer du objektet med markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren , og deretter
drar du vertikalt. Du kan bare flytte linjebundne forankrede objekter vertikalt, ikke horisontalt.

Hvis du vil flytte et linjebundet objekt eller et objekt som er over linjen, utenfor tekstrammen, konverterer du det til et objekt med
egendefinert plassering, og deretter flytter du det slik du vil.

Hvis du vil flytte linjebundne forankrede objekter, velger du objektet med markeringsverktøyet eller segmentmarkøren, og deretter drar du
vertikalt i en horisontal ramme eller horisontalt i en vertikal ramme. I horisontal tekst kan du bare flytte linjebundne objekter vertikalt, ikke
horisontalt. I vertikal tekst kan du bare flytte linjebundne objekter horisontalt.
Hvis du vil flytte et linjebundet forankret objekt parallelt med grunnlinjen, plasserer du innsettingspunktet før eller etter objektet og angir
en ny verdi for utligning.
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Merk:
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Merk:

Hvis du vil flytte et linjebundet objekt eller et objekt som er over linjen, utenfor tekstrammen, konverterer du det til et objekt med
egendefinert plassering, og deretter flytter du det slik du vil.

Hvis du vil flytte forankrede objekter med egendefinert plassering, velger du objektet med markeringsverktøyet eller segmentmarkøren, og
deretter drar du vertikalt eller horisontalt.

Du kan også rotere og transformere et forankret objekt. (Se Transformere objekter og Rotere objekter.)

Endre størrelse på et forankret objekt

Før du endrer størrelse på et forankret objekt, må du deaktivere Forhindre manuell plassering i dialogboksen Valg for forankret objekt.

Velg objektet med markeringsverktøyet eller segmentmarkøren, og dra deretter i side- eller hjørnehåndtaket.

Hvis du endrer den vertikale størrelsen på linjebundne ankermerker eller ankermerker som er over linjen, kan objektet bli skjult. Hvis
ankermerket skjules, skjules også objektet.

Hvis du endrer størrelse på et forankret objekt, kan det også hende at det flyttes. Hvis du for eksempel har justert den høyre siden av et objekt
etter den venstre siden av tekstrammen og drar det høyre sidehåndtaket til objektet 1 pica til venstre (bort fra kanten av tekstrammen), endres
størrelsen på objektet, og deretter flyttes det 1 pica mot høyre igjen.

Frigi et forankret objekt

Hvis du ikke lenger vil at et objekt skal flyttes relativt til den tilknyttede teksten, kan du frigi det ved å fjerne ankeret.

Marker det forankrede objektet med et markeringsverktøy, og velg Objekt > Forankret objekt > Frigi.

Plasseringen til objektet på siden endres ikke.

Frigi fungerer ikke for linjebundede objekter eller objekter over linjen. Hvis du ikke kan bruke Frigi, velger du det forankrede objektet
og klipper det ut og limer det inn. Du kan også bruke tekstverktøyet til å velge og klippe ut det forankrede objektet.
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Artikler (CS5.5)

Til toppen av siden

Merk:

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Innføring i artikler
Opprette en artikkel og legge til innhold
Legge til alle sideobjekter i et dokument i en artikkel
Håndtere artikler
Inkludere artikler for eksport

Innføring i artikler

Artikler gjør det enkelt å opprette forhold mellom sideobjekter. Du kan bruke slike forhold til å definere innhold som skal eksporteres til EPUB,
HTML eller tilgjengelige PDF-dokumenter, eller til å definere rekkefølgen på innholdet. Du kan opprette artikler fra en kombinasjon av eksisterende
sideobjekter i en layout, for eksempel bilder, grafikk eller tekst. Når du har opprettet en artikkel, kan du legge til sideobjekter, fjerne sideobjekter
eller endre rekkefølgen på sideobjektene. Du kan opprette artikler manuelt ved å dra ett eller flere sideobjekter til en artikkel i artikkelpanelet.

Du kan også legge til store mengder innhold i en artikkel. Det er støtte for å legge til valgt innhold i valgt artikkel eller å legge til et helt dokument i
en artikkel.

XML-strukturpanelet er en annen måte å angi rekkefølgen på innholdet som skal eksporteres til arbeidsflytene for ePub, HTML og
tilgjengelige PDF-dokumenter. Artikkelpanelet er utformet for å være enklere, mer brukervennlig og mer tilgjengelig for folk uten XML-erfaring. Det
er fremdeles mulig å bruke XML-strukturpanelet, men nå er det et alternativ til artikkelpanelet i eksportprosessen. Se Strukturere dokumenter for
XML.

Opprette en artikkel og legge til innhold

1. Velg Vindu > Artikler for å åpne artikkelpanelet.

2. Velg sideobjektene du vil legge til i artikkelen.

Hvis du vil opprette en tom artikkel, velger du ingen sideobjekter i layouten.

3. Gjør ett av følgende:

I popup-menyen i artikkelpanelet velger du Ny artikkel.

Klikk på Opprett ny artikkel  nederst på artikkelpanelet.

Dra en artikkel eller et sideobjekt til artikkelpanelet.

4. I dialogboksen Ny artikkel skriver du inn et navn på artikkelen.

5. Hvis du vil legge til artikkelen i EPUB-/HTML-eksportresultatet, velger du Inkluder ved eksport.

Legge til alle sideobjekter i et dokument i en artikkel

Slik legger du til alle sideobjektene i en artikkel:

1. Velg Vindu > Artikler for å åpne artikkelpanelet.

2. Velg en artikkel du vil legge til i objektene i. Hvis du ikke velger noen artikkel, opprettes det en ny artikkel.

3. Trykk på Kommando (Mac OS) eller Ctrl (Windows), og deretter klikker du  i artikkelpanelet.

4. Hvis dialogboksen Ny artikkel skriver du inn et navn på artikkelen.

5. Hvis du vil legge til artikkelen i EPUB-/HTML-eksport, velger du Inkluder ved eksport.
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Hvis du har valgt en artikkel, velger du Legg til dokumentinnhold i valgte artikler fra artikkelpanelmenyen.

Håndtere artikler

Du kan håndtere artikler ved å bruke artikkelpanelet. Dra sideobjekter til artikkelpanelet for å legge dem til i en artikkel. Du kan endre rekkefølgen
på sideobjekter eller flytte dem fra en artikkel til en annen ved å dra sideobjektene i artikkelpanelet.

Popup-menyen i artikkelpanelet inneholder alternativer for å håndtere innhold.

Inkludere artikler for eksport

Du kan opprette artikler og velge hvilke artikler du vil inkludere når du eksporterer til EPUB eller HTML. Alle artikler velges for eksport som
standard.

Hvis du vil inkludere en artikkel mens eksporteringen er i gang, velger du artikkelen i artikkelpanelet og gjør ett av følgende:

Velg avmerkingsboksen ved siden av artikkelen.

I artikkelpanelet velger du Artikkelvalg fra popup-menyen, og velger deretter Inkluder ved eksport.
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Fleksibel kolonnebredde
Valg for vedvarende tekstrammetilpasning

Fleksibel kolonnebredde

Du kan bruket valget Fleksibel bredde for å justere antallet spalter og bredden på spaltene når størrelsen på tekstrammen endres. Når du endrer
størrelsen på tekstrammen og spaltebredden strekkes ut maksimalt, blir spalter automatisk lagt til eller slettet.

A. Opprinnelig tekstramme B. Tekstrammebredden øker C. Kolonne lagt til i tekstrammen 

Velg Fleksibel bredde fra rullegardinlisten i dialogboksen Valg for tekstramme (Objekt > Valg for tekstramme)

Fleksibel kolonnebredde

Valg for vedvarende tekstrammetilpasning

Med valgene for automatisk størrelse på tekstrammer kan du lage tekstrammer som automatisk endrer størrelse når du legger til, sletter eller
redigerer tekst. Du får tilgang til valgene for automatisk størrelse når du gjør dette:

1. Velg en tekstramme, og velg Objekt > Valg for tekstramme
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2. Klikk på Automatisk størrelse.

Valg for Automatisk størrelse

3. Velg et alternativ for automatisk størrelse som skal brukes når tekst legges til eller slettes:

Av
Bare høyde
Bare bredde
Høyde og Bredde
Høyde og bredde (behold proporsjoner)

4. Fra ankerforhåndsvisningen klikker du en referanseplassering det skal endres størrelse fra. Ankerforhåndsvisningen viser også hvordan
tekstrammen tilpasses.

5. Angi begrensningene for minimumshøyde og -vekt og linjeskift.
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Stavekontroll og språkordlister

Til toppen av siden

Stavekontroll
Orddelings- og stavekontrollordlister

Stavekontroll

Du kan stavekontrollere markert tekst i all tekst i en artikkel, i alle artikler i et dokument eller i alle artikler i alle åpne dokumenter. Feilstavede eller
ukjente ord, ord som er skrevet inn to ganger etter hverandre (for eksempel "på på"), og ord som muligens har feil bokstavtype, utheves. I tillegg til
å kontrollere stavingen i et dokument, kan du også aktivere dynamisk stavekontroll, slik at mulig feilstavede ord understrekes mens du skriver inn
tekst.

Når du kjører stavekontroll, brukes ordlisten for språkene du tilordnet teksten. Du kan raskt legge til ord i ordlisten.

Angi innstillinger for stavekontroll

1. Velg Rediger > Innstillinger > Stavekontroll (Windows) eller > InDesign > Innstillinger > Stavekontroll (Mac OS).

2. Gjør ett av følgende:

Velg Feilstavede ord hvis du vil finne ord som ikke finnes i ordlisten.

Velg Gjentatte ord hvis du vil finne ord som er skrevet to ganger, for eksempel “og og”.

Velg Ord med liten forbokstav for å finne ord (for eksempel “tyskland”) som bare finnes med stor forbokstav i ordlisten (“Tyskland”).

Velg Setninger med liten forbokstav hvis du vil finne ord som begynner med liten bokstav etter punktum, utropstegn og spørsmålstegn.

3. Velg Aktiver dynamisk stavekontroll hvis du vil at ord som kan være feilstavede, skal understrekes mens du skriver tekst.

4. Angi hvilken farge du vil bruke for understrekingen av feilstavede ord (dvs. ord som ikke finnes i brukerordlistene), gjentatte ord (for
eksempel "på på"), ord uten stor forbokstav (for eksempel "nigeria" i stedet for "Nigeria") og setninger som begynner med liten forbokstav.

Stavekontroll

1. Hvis dokumentet inneholder tekst på et fremmedspråk, markerer du teksten og angir riktig språk for teksten på menyen Språk i Tegn-
panelet.

2. Velg Rediger > Stavekontroll > Stavekontroll.

Stavekontrollen begynner.

3. Hvis du vil endre området for stavekontrollen, gjør du ett av følgende, og velger deretter Start for å begynne stavekontrollen:

Velg Dokument hvis du vil stavekontrollere hele dokumentet.Velg Alle dokumenter hvis du vil stavekontrollere alle åpne dokumenter.

Velg Artikkel hvis du vil stavekontrollere all tekst i den gjeldende markerte rammen, inkludert tekst i andre koblede tekstrammer og skjult
tekst. Velg Artikler hvis du vil stavekontrollere artikler i alle markerte rammer.

Velg Til slutten av artikkelen hvis du vil stavekontrollere fra innsettingspunktet.

Velg Markering hvis du bare vil stavekontrollere markert tekst. Dette valget er bare tilgjengelig hvis det finnes markert tekst.

4. Når ukjente eller feilstavede ord eller andre mulige feil vises, angir du et av følgende valg:

Velg Hopp over hvis du vil fortsette stavekontrollen uten å endre det uthevede ordet. Velg Ignorer alle hvis du vil ignorere alle
forekomster av det uthevede ordet helt til InDesign startes på nytt.

Velg et ord fra listen Foreslåtte endringer, eller skriv inn det riktige ordet i boksen Endre til. Velg Endre hvis du bare vil endre denne
forekomsten av det feilstavede ordet. Velg Endre alle hvis du vil endre alle forekomster av det feilstavede ordet i dokumentet.

Hvis du vil legge til et ord i en ordliste, velger du ordlisten fra menyen Legg til i, og deretter velger du Legg til.
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Velg Ordliste hvis du vil vise dialogboksen Ordliste der du kan angi målordliste, språk og orddeling for ordet du legger til. Hvis du vil
legge til et ord i alle språk, velger du Alle språk på Språk-menyen. Velg Legg til.

Rette stavefeil mens du skriver tekst

Ved å aktivere Autokorrektur kan du angi at feil bruk av store og små bokstaver og vanlige skrivefeil skal rettes mens du skriver inn tekst. Før du
kan bruke Autokorrektur, må du opprette en liste med vanlige stavefeil og angi hvilke ord de skal rettes til.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Autokorrektur (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Autokorrektur (Mac OS).

2. Velg Aktiver autokorrektur. (Du kan også velge Rediger > Stavekontroll > Autokorrektur for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen
raskt.)

3. Velg hvilket språk autokorrekturen skal brukes for, fra listen Språk.

4. Hvis du vil rette feil bruk av store eller små forbokstaver (for eksempel "tyskland" i stedet for "Tyskland"), velger du Bruk autokorrektur ved
feil med bokstavtypen. Du trenger ikke legge til ordene med stor forbokstav i listen for automatisk korrigering.

5. Hvis du vil legge til et ord du har en tendens til å stave feil, velger du Legg til, skriver inn det feilstavede ordet (for eksempel "ofr"), skriver
inn riktig ord (for eksempel "for") og velger deretter OK.

6. Fortsett med å legge til ord du ofte staver feil, og velg deretter OK.

Når du skriver inn et feilstavet ord som du har lagt til i listen, erstattes ordet automatisk med ordet du oppgav som riktig.

Hvis du vil fjerne autokorrekturordene som du har lagt til, velger du ordet i listen og velger deretter Fjern. Hvis du vil redigere autokorrekturordene
som du har lagt til, velger du ordet, velger Rediger, skriver endringen og velger OK.

Bruke dynamisk stavekontroll

Når du har aktivert dynamisk stavekontroll, kan du rette stavefeil ved hjelp av hurtigmenyen. Mulige stavefeil understrekes (basert på ordlisten som
er tilknyttet språket teksten er skrevet på). Hvis du skriver inn tekst på et annet språk, markerer du teksten og angir riktig språk.

1. Hvis du vil aktivere dynamisk stavekontroll, velger du Rediger > Stavekontroll > Dynamisk stavekontroll.

Mulige stavefeil understrekes i dokumentet.

2. Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på det understrekede ordet, og gjør ett av følgende:

Velg en av de foreslåtte korrigeringene. Hvis et ord er gjentatt eller har feil bokstavtype, kan du velge Slett gjentatt ord [ord] eller Store
bokstaver i [ord].

Velg Legg til [ord] i brukerordliste. Det fører til at ordet automatisk legges til i gjeldende ordliste uten at dialogboksen Ordliste åpnes.
Ordet endres ikke i teksten.

Velg Ordliste. Dialogboksen Ordliste åpnes. Her kan du velge målordliste, endre orddeling og angi et språk. Hvis du vil legge til et ord i
alle språk, velger du Alle språk på Språk-menyen, og deretter velger du Legg til. Ordet legges til i valgt ordliste, og det endres ikke i
teksten.

Velg Ignorer alle hvis du vil ignorere forekomster av dette ordet i alle dokumenter. Når InDesign startes på nytt, merkes ordet igjen som
feilstavet.

Hvis du har valgt Ignorer alle, men ombestemmer deg og likevel ikke vil at ordet skal ignoreres, velger du Ignorerte ord på menyen Liste
over ordlister i dialogboksen Ordliste. Deretter fjerner du ordet fra listen.

Orddelings- og stavekontrollordlister

I InDesign brukes ordlister fra en tredjepart for de fleste språk til å kontrollere staving og dele ord. Du kan legge til ord i hver ordliste for å tilpasse
den. Du kan tilordne forskjellige ordlister til tekst, så bruker InDesign riktig ordliste til å håndtere staving og orddeling. Du kan opprette flere
brukerordlister, og du kan importere eller eksportere lister med ord som er arkivert i rene tekstfiler.

Når du tilpasser ordene i en ordliste, oppretter du lister med tillagte ord (ord som ikke allerede finnes i ordlisten) og fjernede ord (ord som finnes i
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ordlisten, men som du vil skal merkes som mulige feilstavinger). I dialogboksen Ordliste kan du vise og redigere ord som er lagt til, fjernet eller
ignorert (ord som ignoreres i gjeldende stavekontrolløkt fordi du har valgt Ignorer alle). Du kan legge til ord som gjelder for alle språk, som er
spesielt nyttig etternavn, gatenavn og andre begreper som ikke er spesifikke for et språk.

Hvis du vil bruke ordlistene fra en tidligere versjon av InDesign eller InCopy, bruker du søkefunksjonen i operativsystemet til å finne
brukerordlistefilene (som har filtypen UDC), og deretter legger du dem til i listen over ordlister i Ordliste-delen i dialogboksen Innstillinger.

Hvor ordlisteord arkiveres

Som standard arkiveres unntak for orddeling og staving i brukerordlister som er arkivert i egne filer på datamaskinen som InDesign er installert på
(ordlistefiler er av filtypene CLAM eller NOT). Du kan imidlertid også arkivere unntakslister i et hvilket som helst InDesign-dokument. I tillegg kan
du arkivere slike lister i en ekstern brukerordliste, i dokumentet eller begge deler. Plasseringen til eksisterende ordlister vises i Ordliste-delen i
dialogboksen Innstillinger.

Hvis du arkiverer orddelings- og stavelsesunntak i et dokument, er det enklere å behandle tekst konsekvent når du flytter dokumentet til en annen
datamaskin. Derfor kan du flette brukerordlisten med dokumentet i innstillingene for Ordliste. Du kan også kontrollere plasseringen for unntak i
dialogboksen Opprett pakkemappe (se Pakkefiler). Når du arkiverer en unntaksliste i en egen fil, blir det imidlertid enklere å bruke den samme
unntakslisten i flere dokumenter.

Hvis brukerordlisten legges til på unntakslisten, legges hele brukerordlisten til dokumentet selv om ordene ikke brukes, noe som øker
filstørrelsen på dokumentet.

Angi språk for tekst

Du kan bruke Språk-menyen i Tegn-panelet til å angi et språk for den markerte teksten. Du kan også angi et standardspråk for et helt dokument
eller for alle nye dokumenter. InDesign inneholder også en funksjon for å låse språket, slik at språkinnstillingene i tekster på asiatiske språk ikke
blir endret når teksten er en del av et utvalg og et ikke-asiatisk språk velges fra Språk-menyen. (Se Tilordne et språk til en tekst.)

Unntaksordlister

Du kan angi ord som ikke skal kontrolleres. Hvis du for eksempel vil bruke en alternativ stavemåte for et vanlig ord som "sykkel", som du kanskje
bruker i firmanavnet eller i et bestemt dokument, kan du legge til ordet i unntakslisten slik at det ikke vil bli merket under stavekontrollen. InDesign
kan beholde et separat sett med ord som er lagt til eller fjernet, for hvert installerte språk.

Opprette eller legge til brukerordlister

Du kan opprette en brukerordliste, eller du kan legge til brukerordlister fra tidligere versjoner av InDesign eller InCopy, fra filer andre har sendt
deg, eller fra serveren som arbeidsgruppen din arkiverer brukerordlisten på. Ordlisten du legger til, brukes for alle InDesign-dokumenter.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Ordliste (Mac OS).

2. Velg språket du vil knytte ordlisten til, i listen Språk.

3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil opprette en ny ordliste, klikker du på ikonet Ny brukerordliste  nedenfor Språk-menyen. Angi navn på og bane til
brukerordlisten (som har filtypen UDC). Velg deretter Arkiver.

Hvis du vil legge til en eksisterende ordliste, klikker du på ikonet Legg til brukerordliste , velger brukerordlistefilen, som er av filtypen
UDC eller NOT, og klikker deretter på Åpne.

Hvis du ikke finner ordlistefilen, kan du bruke søkefunksjonen i operativsystemet til å søke etter UDC-filer (prøv med *.udc), notere deg
banen og deretter prøve på nytt.

Ordlisten legges til i listen under Språk. Du kan legge til ord i ordlisten når du kjører stavekontroll, eller ved å bruke dialogboksen Ordliste.

Angi standard ordliste for det gjeldende dokumentet
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Du kan endre standard språkordliste for et dokument eller for alle nye dokumenter du oppretter. Hvis du endrer standardordlisten i et eksisterende
dokument, påvirkes ikke tekst som allerede er skrevet inn, eller tekst som du skriver inn i en eksisterende tekstramme.

Hvis du vil angi en bestemt ordliste for en bestemt mal, kan du gjøre dette i Tegnmal- eller Avsnittsmal-panelet. Språk-menyen vises i delen
Avanserte tegnformater.

1. Åpne dokumentet.

2. Velg markeringsverktøyet på verktøylinjen, og kontroller at ingen objekter er markert i dokumentet.

3. Velg Tekst > Tegn.

4. Velg den ønskede ordlisten på menyen Språk i Tegn-panelet. Hvis du ikke kan se språkvalget i Tegn-panelet, velger du Vis valg og deretter
språket ditt fra listen.

Angi standard språkordliste for alle nye dokumenter

1. Start InDesign, men ikke åpne et dokument.

2. Velg Tekst > Tegn.

3. Velg den ønskede ordlisten fra listen Språk i Tegn-panelet. Hvis du ikke kan se språkvalget i Tegn-panelet, velger du Vis valg og deretter
språket ditt fra listen.

Fjerne, omorganisere og koble til brukerordlister på nytt

1. Velg Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Ordliste (Mac OS).

2. Velg språket for ordlisten fra listen Språk.

3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil fjerne en ordliste fra listen, markerer du den og klikker på ikonet Fjern brukerordliste . Du må ha minst én ordliste per språk.

Hvis språkordlisten har et spørsmålstegnikon ved siden av seg, velger du ordlisten og klikker på ikonet Koble til brukerordlisten på nytt
 før du finner og åpner brukerordlisten.

Hvis du vil endre rekkefølgen for brukerordlistene, drar og slipper du dem. Under stavekontrollen kontrolleres ordlistene i samme
rekkefølge som de er oppført i listen.

Legge til ord i ordlister

Hvis det under stavekontrollen vises et ord i dialogboksen Stavekontroll som ikke finnes i noen ordliste, kan du velge en ordliste fra listen Legg til
i, og deretter velge Legg til. Du kan også angi målordliste og -språk i dialogboksen Ordliste samt angi hvordan ord skal legges til i en liste over
unntaksord.

1. Velg Rediger > Stavekontroll > Brukerordliste.

2. Velg et språk i listen Språk. Det finnes minst én ordliste for hvert språk. Hvis du vil at ordet skal legges til i alle språk, velger du Alle språk.

3. Velg ordlisten du vil arkivere ordet i, under Mål. Du kan bruke listen Mål til å arkivere endringene i en ekstern brukerordliste eller i et hvilket
som helst åpent dokument.

4. Velg Ord som er lagt til for Liste over ordlister.

5. Skriv inn eller rediger ordet du vil legge til i listen over ord, i boksen Ord.

6. Velg Del ord hvis du vil se standard orddeling for ordet. Tilder (~) angir mulige orddelingspunkt.

7. Hvis du ikke liker orddelingspunktene, følger du disse retningslinjene for å angi orddelingen du foretrekker:

Skriv inn én tilde (~) for å angi det beste orddelingspunktet eller det eneste akseptable orddelingspunktet i ordet.

Skriv inn to tilder (~~) for å angi andrevalget ditt.

Skriv inn tre tilder (~~~) for å angi et dårlig, men akseptabelt orddelingspunkt.

Hvis du vil at ordet aldri skal deles, skriver du inn en tilde foran den første bokstaven i ordet.

402



Merk:

Merk:

Hvis du må bruke en faktisk tilde i et ord, skriver du inn en omvendt skråstrek foran tilden (\~).

8. Velg Legg til, og velg Ferdig. Ordet legges til i den valgte listen over ordlister.

Husk at orddelingspunkt virker sammen med innstillingene for orddeling i dokumentene. Det kan føre til at ordet ikke brytes der du
forventer. Du kan kontrollere disse innstillingene ved å velge Orddeling på menyen i Avsnitt-panelet. (Se Orddeling.)

Fjerne eller redigere ord i ordlister

1. Velg Rediger > Stavekontroll > Brukerordliste.

2. Velg et språk i listen Språk.

3. Velg ordlisten du vil fjerne ordet fra, under Mål. Du kan velge en ekstern brukerordliste eller et hvilket som helst åpent dokument.

4. Gjør ett av følgende under Liste over ordlister:

Hvis du vil endre listen over ord som har blitt lagt til i den markerte mållisten over ord, velger du Ord som er lagt til.

Hvis du vil endre listen over ord som merkes som feilstavede, velger du Ord som er fjernet.

Hvis du vil endre listen over ord som ignoreres i den pågående InDesign-økten, velger du Ignorerte ord. Denne listen inneholder alle ord
du har valgt Ignorer alle for.

5. Rediger ordet i listen, eller marker ordet og velg Fjern.

6. Velg Ferdig.

Eksportere en liste med ord

Du kan eksportere lister med ord til en tekstfil (TXT) og deretter importere listen med ord til en brukerordbok i InDesign. Ordene i tekstfilen må
være skilt med mellomrom, tabulator eller avsnittsskift. Du kan eksportere ord som er lagt til eller fjernet, men du kan ikke eksportere ignorerte
ord, som bare brukes i den gjeldende økten.

1. Velg Rediger > Stavekontroll > Brukerordliste.

2. Velg språket i listen Språk, og velg ordlisten som inneholder listen med ord du vil eksportere, i listen Mål.

3. Velg Eksporter. Angi filnavn og bane, og velg deretter Arkiver.

Listen med ord arkiveres i en tekstfil. Du kan redigere denne listen i et hvilket som helst tekstbehandlingsprogram og deretter importere den. Du
kan også sende listen med ord til andre, slik at de kan importere den i egne brukerordlister.

Importere en liste med ord

1. Velg Rediger > Stavekontroll > Brukerordliste.

2. Velg språket fra listen Språk, og ordlisten fra listen Mål.

3. Velg Importer, finn tekstfilen som inneholder unntakslisten for stavekontroll, og velg deretter Åpne.

Endre ordlisteinnstillinger

Bruk Ordliste-delen for å angi hvordan InDesign skal håndtere ordlister for orddeling og staving. De fleste språk i InDesign bruker ordlister fra en
tredjepart til å kontrollere staving og dele ord. Hvis du har installert komponenter for orddeling eller staving fra et annet firma, kan du velge en
annen leverandør for hvert installerte språk.

Du kan ikke angi språkordlisten som skal brukes til å kontrollere staving eller dele ord i tekst, i Ordliste-delen i dialogboksen Innstillinger.
Du kan bruke denne dialogboksen til å angi hvilke pluginmoduler for orddeling og staving InDesign skal bruke for språket som er angitt i Språk-
feltet. Hvis du bruker plug-in-modulene for orddeling og staving som er standard, trenger du ikke å endre noen innstillinger i Ordliste-delen i
dialogboksen Innstillinger. Hvis du vil installere en annen plug-in-modul for orddeling og staving fra en tredjepartsutvikler, vises denne som et valg
i menyene Orddeling (leverandør) og Stavekontroll (leverandør) i denne dialogboksen. Dermed kan du velge en orddelings- eller stavingsmotor fra
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en leverandør for noen språk og en orddelings- eller stavingsmotor fra en annen leverandør for andre språk.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Ordliste (Mac OS).

2. Angi språket du vil redigere innstillinger eller velge en annen orddelings eller stavingsleverandør for, under Språk.

3. Opprett, legg til eller fjern brukerordlister. (Se Opprette eller legge til brukerordlister.)

4. Hvis du har installert en orddelingskomponent fra en annen leverandør enn Adobe, velger du den under Orddeling.

5. Hvis du har installert en stavingskomponent fra en annen leverandør enn Adobe, velger du den under Stavekontroll.

6. Gjør ett av følgende under Orddelingsunntak under Skriv ved å bruke:

Hvis du vil skrive tekst ved å bruke listen over orddelingsunntak som er arkivert i den eksterne brukerordlisten, velger du Brukerordliste.

Hvis du vil skrive tekst ved å bruke listen over orddelingsunntak som er arkivert i dokumentet, velger du Dokument.

Hvis du vil skrive tekst ved å bruke begge listene, velger du Brukerordliste og dokument. Dette er standardinnstillingen.

7. Hvis du vil legge til unntakslisten som er arkivert i den eksterne brukerordlisten, i unntakslisten som er arkivert i dokumentet, velger du Slå
sammen brukerordlisten med dokumentet.

Hvis du har mange forskjellige samarbeidspartnere eller kunder, kan det være lurt å deaktivere valget Slå sammen brukerordlisten
med dokumentet. Hvis du for eksempel arbeider for et trykkeri, vil du sannsynligvis ikke at brukerordlisten din skal slås sammen med filene
fra hver enkelt kunde.

8. Hvis du vil lage alle artiklene på nytt når bestemte innstillinger er endret, velger du Lag alle artikler på nytt etter endring. Hvis du angir dette
valget, lages artiklene på nytt når du endrer innstillingene Skriv ved å bruke (se trinn 6), eller når du bruker kommandoen Ordliste til å legge
til eller fjerne ord. Det kan ta litt tid å lage alle artikler på nytt avhengig av hvor mye tekst dokumentet inneholder.

9. Velg OK.

Bruke ordlister i en arbeidsgruppe

Kontroller at alle i arbeidsgruppen har installert og lagt til samme egendefinerte brukerordlister, slik at de samme reglene for staving og orddeling
brukes i et dokument uansett hvem som arbeider med det. Du kan enten forsikre deg om at alle legger til de samme ordlistene på sine
datamaskiner, eller du kan dele en brukerordliste på en nettverksserver.

Et låseikon  angir at ordlisten er låst. Det betyr at den kan brukes, men ikke redigeres. Når en brukerordliste er arkivert på en server, låses den
første gang en bruker åpner den. Deretter vises ordlisten som låst for alle andre brukere. Du kan også bruke operativsystemet til å låse filer ved å
merke dem som skrivebeskyttede. Hvis du deler en brukerordliste på en nettverksserver, kan det være lurt å låse den slik at den er skrivebeskyttet
for alle brukere. Dermed er det bare administratoren som kan legge til ord.

Forsikre deg om at alle i arbeidsgruppen bruker den egendefinerte brukerordlisten som er installert på den felles arbeidsstasjonen i nettverket, i
stedet for ordlisten som er arkivert sammen med et dokument. Før du leverer dokumentet til et trykkeri, kan det være lurt å slå sammen
brukerordlisten med dokumentet.

Hvis dere ikke deler en egendefinert brukerordliste på en felles arbeidsstasjon i nettverket, kan du finne brukerordlistefiler og kopiere dem fra én
arbeidsstasjon til en annen. Plasseringen til brukerordlister vises i innstillingene for Ordliste.

Når du har oppdatert brukerordboken for en delt arbeidsstasjon, vises ikke endringene på de enkelte arbeidsstasjonene før en bruker starter
InDesign på nytt eller trykker på Ctrl+Alt+/ (Windows) eller Kommando+Tilvalg+/ (Mac OS) for å lage all tekst på nytt.

Adobe anbefaler også
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Redigere tekst

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Markere tekst
Vise skjulte (ikke-utskrivbare) tegn
Legge til spalte-, ramme- og sideskift
Bruke Artikkelredigering
Bruke betinget tekst

Markere tekst
 Velg tekstverktøyet, og gjør ett av følgende:

Dra I-linjemarkøren over et tegn, et ord eller en tekstblokk for å markere den.

Dobbeltklikk på et ord for å markere det. Mellomrommene ved siden av ordet markeres ikke.

Trippelklikk hvor som helst på en linje for å markere den. Hvis innstillingen Trippelklikk for å markere en linje er deaktivert, markeres hele
avsnittet hvis du trippelklikker.

Hvis Trippelklikk for å markere en linje er valgt, klikker du fire ganger hvor som helst i et avsnitt for å markere hele avsnittet.

Klikk fem ganger for å markere hele artikkelen, eller klikk hvor som helst i en artikkel, og velg Rediger > Marker alt.

Hvis du ikke kan markere tekst i en ramme, kan det hende at tekstrammen er på et låst lag eller på en malside. Prøv å låse opp laget eller gå til
malsiden. Tekstrammen kan også befinne seg under en annen tekstramme eller et gjennomsiktig objekt. Se Markere tekst i en ramme som ligger
bak andre elementer.

Angi hvilken handling som utføres ved trippelklikking
1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).
2. Velg Trippelklikk for å markere en linje hvis du vil bruke trippelklikking til å markere en linje (dette er standardinnstillingen). Deaktiver dette

valget hvis du vil trippelklikke for å markere et avsnitt.

Markere tekst i en ramme som ligger bak andre elementer
1. Bruk markeringsverktøyet , hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og klikk for å markere tekstrammen.
2. Velg tekstverktøyet, og klikk i tekstrammen eller marker tekst.

Vise skjulte (ikke-utskrivbare) tegn
1. Velg Tekst > Vis skjulte tegn.
2. Hvis skjulte tegn fortsatt ikke vises, deaktiverer du forhåndsvisningsmodus. Velg Vis > Skjermmodus > Normal, og velg Vis >

Forhåndsvisning av overtrykk for å deaktivere innstillingen.

De ikke-utskrivbare tegnene vises, for eksempel mellomrom, tabulatorer, stikkordmerker, og tegn for avsnitts- eller artikkelslutt. Disse
spesialtegnene er bare synlige i dokument- og artikkelredigeringsvinduer. De skrives ikke ut, og arkiveres ikke i formater som for eksempel PDF og
XML. De skjulte tegnene vises i lagfargen.
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Skjuling (øverst) og visning (nederst) av tegn som ikke skrives ut

Anne Marie Concepcion har laget en omfattende liste over spesialtegn på Gratis veiledning om spesialtegn i InDesign.

Liste over skjulte tegn

Skjult tegn Hva det representerer

Avsnittsslutt

Mykt linjeskift (linjeskift)

Plass

Slutten av artikkelen

Myk bindestrek

Hard bindestrek

Tabulator

Høyre innrykkstabulator

Innrykk hit

Slutt på kjedet mal her

Deaktiver ligaturer

Langt mellomrom

Kort mellomrom

Hardt mellomrom

Hardt mellomrom (fast bredde)

Hårmellomrom

Sjettedels mellomrom

Tynt mellomrom

Kvart mellomrom

Tredjedels mellomrom

Tegnsettingsmellomrom

Tegnmellomrom

Justert mellomrom

Spalteskift

Rammeskift

Sideskift

Oddetallssideskift

Partallssideskift

Tvunget linjeskift

Merknad i InCopy
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Merknad i InCopy (i Artikkelredigering)

Plasseringsmerke (bare InCopy)

Stikkordmerke

Stikkordmerke (i Artikkelredigering)

Skjult betinget tekst

Skjult betinget tekst (i Artikkelredigering)

Bokmerke eller merke for hyperkoblingsmål (ofte et tekstanker)

Bokmerke eller merke for hyperkoblingsmål (i Artikkelredigering)

Mål for hyperkobling (i Artikkelredigering)

Avsnitt med kryssreferanse

Hyperkobling for kryssreferanse (i Artikkelredigering)

Forankret objekt

Forankret objekt (i Artikkelredigering)

XML-kode

XML-kode (i Artikkelredigering)

Fotnote (i Artikkelredigering)

Tabell (i Artikkelredigering)

Variabel (i Artikkelredigering)

Stikkordmerke (i Artikkelredigering)

Legge til spalte-, ramme- og sideskift
Du kontrollerer spalte-, ramme- og sideskift ved å sette inn spesielle skifttegn i teksten.

1. Velg tekstverktøyet, og plasser innsettingspunktet der du vil plassere skiftet.
2. Velg Tekst > Sett inn skifttegn, og marker et skifttegn på undermenyen.

Du kan også angi skift ved å trykke på Enter på det numeriske tastaturet. Hvis du vil lage et spalteskift, trykker du på Enter. Hvis du vil lage et
rammeskift, trykker du på Skift+Enter. Hvis du vil lage et sideskift, trykker du på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).

Hvis du vil fjerne et skifttegn, velger du Tekst > Vis skjulte tegn, slik at de ikke-utskrivbare tegnene vises. Deretter markerer og sletter du
skifttegnet.

Merk: Hvis du lager et skift ved å endre avsnittsinnstillingene (for eksempel i dialogboksen Valg for tekstlinjer), kommer skiftet foran avsnittet som
inneholder innstillingen. Hvis du lager et skift ved å bruke et spesialtegn, kommer skiftet like etter spesialtegnet.

Skiftvalg
Følgende valg vises på menyen Tekst > Sett inn skifttegn:

Spalteskift Lar teksten flyte til neste spalte i den gjeldende tekstrammen. Hvis det bare er én spalte i rammen, går teksten til den neste
koblede rammen.
Rammeskift Lar teksten flyte til den neste koblede tekstrammen uavhengig av spalteoppsettet i den gjeldende rammen.
Sideskift Lar teksten flyte til den neste siden med en tekstramme som er koblet til den gjeldende tekstrammen.
Oddetallssideskift Lar teksten flyte til den neste oddetallssiden med en tekstramme som er koblet til den gjeldende tekstrammen.
Partallssideskift Lar teksten flyte til den neste partallssiden med en tekstramme som er koblet til den gjeldende tekstrammen.
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Avsnittsskift Setter inn et avsnittsskift (samme som å trykke på Enter eller Retur).
Tvunget linjeskift Linjeskift brukes der tegnet settes inn, slik at det blir satt inn en ny linje, men ikke et nytt avsnitt (det samme som å trykke på
Skift+Enter eller Skift+Retur). Et tvunget linjeskift kalles også et mykt linjeskift.

Mykt linjeskift Angir hvor en linje med tekst skal brytes hvis en linje må brytes. Et mykt linjeskift ligner på en myk bindestrek, bortsett fra at det
ikke legges til noen bindetrek der linjen brytes.
Du finner beslektede valg for skift i dialogboksen Valg for tekstlinjer og i dialogboksen Valg for avsnittsmal.

Bruke Artikkelredigering
Du kan redigere tekst i InDesign enten på layoutsiden eller i artikkelredigeringsvinduet. Når du skriver inn og redigerer tekst i et
artikkelredigeringsvindu, kan du vise hele artikkelen med den skriften, størrelsen og linjeavstanden du angir i Innstillinger, uten layout og
formatering. I Artikkelredigering kan du også vise endringssporinger i teksten.

Hver artikkel vises i et eget artikkelredigeringsvindu. All teksten i artikkelen vises i artikkelredigering, inkludert skjult tekst. Du kan åpne flere
artikkelredigeringsvinduer samtidig, inkludert flere vinduer for samme artikkel. En loddrett dybdelinjal viser hvor mye tekst som fyller rammen, og
en linje viser hvor det finnes skjult tekst.

Når en artikkel redigeres, vises endringene i layoutvinduet. Åpne artikler vises på Vindu-menyen. Du kan ikke opprette en ny artikkel i et
artikkelredigeringsvindu.

Artikkelredigeringsvindu
A. Avsnittsmaler B. Dra skillelinjen for å justere spaltebredden C. Loddrett dybdelinjal D. Indikator for skjult tekst

Du kan vise og redigere tabeller i Artikkelredigering, der tekst vises i sekvensielle kolonner og rader for enkel redigering. Vis og skjul tabeller raskt,
og bestem om du vil vise dem etter rad eller kolonne.

Hvis Spor endringer er aktivert, viser Artikkelredigering dessuten tekst som er lagt til, fjernet eller redigert. Se Spore og gå gjennom endringer.

Åpne Artikkelredigering
1. Marker tekstrammen, klikk på et innsettingspunkt i tekstrammen, eller marker flere rammer fra ulike artikler.
2. Velg Rediger > Rediger i Artikkelredigering.

Hvis du vil åpne et nytt artikkelredigeringsvindu med samme artikkel, aktiverer du Artikkelredigering og velger Vindu > Plasser > Nytt vindu.

Gå tilbake til layoutvinduet
 Gjør ett av følgende i Artikkelredigering:

Velg Rediger > Rediger i Layout. Når du bruker denne metoden, er tekstmarkeringen eller plasseringen av innsettingspunktet i
layoutvisningen slik det sist ble vist i Artikkelredigering. Artikkelredigeringsvinduet lukkes ikke, men flyttes bak layoutvinduet.

Klikk i layoutvinduet. Artikkelen forblir åpen, men flyttes bak layoutvinduet.

Lukk artikkelredigeringsvinduet.

Velg dokumentnavnet i listen nederst på Vindu-menyen.
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Vise eller skjule objekter i Artikkelredigering
Du kan vise eller skjule malnavnkolonnen, dybdelinjalen eller fotnoter, og du kan vise eller skjule merker for avsnittsskift for å angi begynnelsen på
et nytt avsnitt. Denne innstillingen påvirker alle åpne artikkelredigeringsvinduer og alle vinduer som åpnes etter at innstillingen er valgt.

Når Artikkelredigering er aktivt, velger du Vis > Artikkelredigering > Vis kolonne for malnavn eller Skjul kolonne for malnavn. Du kan også
justere bredden på malnavnkolonnen ved å dra den vertikale linjen. Nye artikkelredigeringsvinduer vil ha den samme kolonnebredden.
Når Artikkelredigering er aktivt, velger du Vis > Artikkelredigering > Vis dybdelinjal eller Skjul dybdelinjal.
Åpne Artikkelredigering, og velg Vis > Artikkelredigering > Vis alle fotnoter eller Skjul alle fotnoter.
Åpne Artikkelredigering, og velg Vis > Artikkelredigering > Vis merker for avsnittsskift eller Skjul merker for avsnittsskift.

Innstillinger for Artikkelredigering
Bruk Artikkelredigeringsvisning-delen i dialogboksen Innstillinger til å endre utseendet på Artikkelredigering. Artikkelredigering undertrykker alle
formateringsattributter unntatt de mest grunnleggende, men enkelte objekter og attributter vises, blant annet følgende:

Attributt Ikon

Tabell

Innebygde objekter

XML-koder

Variabler

Hyperkoblingskilder

Hyperkoblingsankre

Kryssreferanse

Skjult betinget tekst

Note

Fotnoter

Stikkordmerker

Tekst som er slettet

Tekst som er lagt til

Tekst som er flyttet

Valg for tekstvisning Velg en skrifttype og -størrelse, linjeavstand, tekstfarge og bakgrunn for visning. Du kan også angi et annet tema, for
eksempel Klassisk system, hvis du vil vise gul tekst på en svart bakgrunn. Disse innstillingene påvirker hvordan teksten vises i
artikkelredigeringsvinduet, ikke hvordan den ser ut i layoutvisningen.
Aktiver utjevning Jevne ut ujevne kanter i skriften, og velg en utjevningstype: LCD-optimalisert, Myk eller Standard. Hvis du velger Standard,
jevnes teksten ut ved hjelp av gråtoner. LCD-optimalisert bruker farger, i stedet for gråtoner, til å jevne ut tekst, noe som fungerer best på lyse
bakgrunner med svart tekst. Myk bruker gråtoner, men gir et lysere og mer utydelig utseende enn standardinnstillingen.
Markørvalg Endre utseendet på tekstmarkøren. Velg for eksempel Blink hvis du vil at markøren skal blinke.
Tekst fra overlappende rammer vises ikke i redigeringsvinduet for hovedartikkelen, men kan vises i et eget vindu.

Bruke betinget tekst
Ved hjelp av betinget tekst kan du opprette forskjellige versjoner av samme dokument. Når du har opprettet betingelser, bruker du dem på
tekstområder. Deretter kan du opprette forskjellige versjoner av dokumenter ved å vise og skjule betingelser. Hvis du for eksempel oppretter en
håndbok for en datamaskin, kan du opprette egne betingelser for Mac OS og Windows. Før du skriver ut Mac OS-versjonen av brukerhåndboken,
kan du vise all teksten som Mac-betingelsen gjelder for, og skjule all tekst som Windows-betingelsen gjelder for. Deretter kan du reversere
betingelsestilstandene for å skrive ut brukerhåndboken for Windows.
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Betinget tekst vises
A. Alle betingelser vises B. Betingelsesindikatorer

Betinget tekst skjult
A. "Mac"-betingelse skjult B. Symboler for skjult betingelse

Betingelser kan bare brukes på tekst. Du kan angi at forankrede objekter skal være betingede, men bare ved å velge merket for forankret objekt.
Du kan bruke betingelser på tekst i tabellceller, men du kan ikke bruke betingelser på tabellceller, -kolonner eller -rader. Du kan ikke bruke
betingelser på tekst i låste InCopy-artikler.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av betinget tekst, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4026_id_no.

Planlegge betingede dokumenter
Når du planlegger et prosjekt med betinget tekst, må du vurdere typen materiale og se på hvordan flere personer kan bytte på å arbeide med det
hvis dokumentet leveres. Planlegg å behandle betinget tekst konsekvent for å gjøre dokumentet enklere å bruke og vedlikeholde. Følg
retningslinjene nedenfor.

Antall versjoner Definer hvor mange versjoner det ferdige produktet skal inneholde. Hvis du for eksempel oppretter en brukerhåndbok som
beskriver et program som kjører på både Windows- og Mac OS-plattformen, bør du kanskje lage minst to versjoner, en Windows-versjon og en
Mac OS-versjon. Hvis du vil lage disse versjonene med redigeringskommentarer i teksten under gjennomgangen, bør du opprette enda flere
versjoner: Mac OS med kommentarer, Mac OS uten kommentarer, Windows med kommentarer og Windows uten kommentarer.
Hvis du har dokumenter med mange betingelser, kan du definere betingelsessett som kan brukes på dokumentet for å kjøre en rask
versjonskontroll.

Antall betingelseskoder som er nødvendig Finn ut hvor mange betingelseskoder du trenger for å lage de ønskede versjonene. En versjon av
dokumentet defineres av et unikt sett med betingelseskoder. En versjon av en ferdig Windows-håndbok kan for eksempel defineres ved å ha en
Windows-betingelseskode som vises, en Mac OS-betingelseskode som er skjult, og en kommentarbetingelseskode som er skjult. I dette eksemplet
må du angi om du skal bruke én betingelseskode for Windows-kommentarer og en annen for Mac OS-kommentarer, eller om du skal bruke én
enkelt betingelseskode for både Windows- og Mac OS-kommentarer.
Organisering av innhold Vurder i hvor stor grad dokumentet kan være betinget, og hvordan du kan organisere materialet for å forenkle utvikling
og vedlikehold. Du kan for eksempel organisere en bok slik at betinget tekst er begrenset til noen få dokumenter. Eller du kan velge å beholde
versjoner av et bestemt kapittel i atskilte filer fremfor i betinget tekst og deretter bruke forskjellige bokfiler for hver versjon av boken.
Av og til, for eksempel når du arbeider med flere språk, vil du kanskje opprette separate lag som du kan vise eller skjule, i stedet for å bruke
betingelser, der ett lag inneholder tekst fra ett språk.

Strategi for å angi koder Angi hva som er den minste enheten av betinget tekst. Hvis for eksempel et dokument skal oversettes til en annet
språk, bør en hel setning være den minste enheten med tekst som du angir som betinget. Siden rekkefølgen på ord ofte endres under oversetting,
kan bruk av betinget tekst for en del av en setning ofte gjøre oversettingen vanskeligere.
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Inkonsekvens ved bruk av betingelser på mellomrom og punktsetting kan føre til ekstra avstand eller feilstavede ord. Bestem om mellomrom og
skilletegn skal angis som betinget. Hvis betinget tekst begynner eller slutter med skilletegn, må du angi at skilletegn også skal være betinget. Da
blir teksten enklere å lese når du viser mer enn én versjon.

Du kan unngå problemer med ordmellomrom, for eksempel det å ha et ubetinget mellomrom etterfulgt av et betinget mellomrom, ved å angi
standarder for håndtering av mellomrom som følger etter betinget tekst (enten alltid betinget eller alltid ubetinget).

Du kan unngå forvirring ved å angi hvilken rekkefølge betinget tekst skal vises i, og bruke denne rekkefølgen gjennom hele dokumentet.

Stikkordregistre og kryssreferanser Når du indekserer et dokument, må du være oppmerksom på om stikkordmerket plasseres i eller utenfor
betinget tekst. Husk at stikkordmerker i skjult betinget tekst ikke tas med i et stikkordregister som genereres.
Hvis du oppretter en kryssreferanse til betinget tekst, må du passe på at kildeteksten har den samme betingelsen. Hvis du for eksempel legger til
en kryssreferanse i et Windows-avsnitt og tekstankeret vises i en Mac-betingelse, fullføres ikke kryssreferansen når Mac-betingelsen er skjult. ST
vises ved siden av kryssreferansen i Hyperkoblinger-panelet.

Hvis du oppretter en kryssreferanse til et avsnitt der noe av teksten er betinget, og deretter endrer innstillingene for synligheten for den
betingelsen, må du oppdatere kryssreferansen.

Opprette betingelser
Betingelser du oppretter, arkiveres i det gjeldende dokumentet. Hvis ingen dokumenter er åpne når du oppretter en betingelse, vises den
betingelsen i alle nye dokumenter du oppretter.

Du kan gjøre det enkelt å identifisere betinget tekst ved å angi betingelsesindikatorer, for eksempel bølgete, røde understrekinger.

1. Velg Vindu > Tekst og tabeller > Betinget tekst for å vise Betinget tekst-panelet.
2. Velg Ny betingelse på menyen i Betinget tekst-panelet, og skriv inn et navn på betingelsen.
3. Angi utseendet til indikatoren som betingelser brukes på, i Indikator-gruppen.

Det er som standard angitt at indikatorer (for eksempel bølgete, røde linjer) skal vises i dokumentet, men ikke skrives ut eller eksporteres.
Du kan velge et alternativ på Indikatorer-menyen i Betinget tekst-panelet hvis du vil at indikatorer skal skjules, eller hvis du vil at de skal
skrives ut og eksporteres, noe som kan være nyttig ved gjennomgang.

4. Velg OK.

Bruke betingelser på tekst
Du kan bruke flere betingelser på samme tekst. Betingelsesindikatorer identifiserer som standard betinget tekst. Hvis indikatorer er skjult, kan du
imidlertid bruke Betinget tekst-panelet til å finne ut hvilke betingelser som er brukt på den gjeldende teksten. Et tydelig merke angir at betingelsen
er brukt på den gjeldende teksten. Et nedtonet merke angir at betingelsen bare er brukt på en del av den valgte teksten.

1. Velg teksten som du vil bruke betingelsen på.
2. Gjør ett av følgende i Betinget tekst-panelet (Vindu > Tekst og tabeller > Betinget tekst):

Hvis du vil bruke en betingelse, klikker du på betingelsen eller du klikker i boksen ved siden av betingelsesnavnet.

Hvis du vil bruke en betingelse og fjerne andre betingelser som er brukt på teksten, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS)
mens du klikker på en betingelse.

Hvis du vil fjerne en betingelse, klikker du i boksen ved siden av navnet på betingelsen for å fjerne merket. Du kan eventuelt velge
[Ubetinget] for å fjerne alle betingelser fra den valgte teksten.

Merk: Du kan ikke bruke tastatursnarveier på bestemte betingelser. Du kan imidlertid bruke betingelser ved hjelp av Hurtigvalg.

Vise eller skjule betingelser
Når du skjuler en betingelse, skjules all teksten som den betingelsen brukes på. Hvis du skjuler betingelser, fører det ofte til at sidenummereringen
endres i et dokument eller en bok. Du kan bruke funksjonen Smart tilpassing av tekstflyt til å legge til eller fjerne sider automatisk når du skjuler og
viser betingelser.

Skjult betinget tekst blir vanligvis ignorert i dokumentet. Skjult tekst blir for eksempel ikke skrevet ut eller eksportert, stikkordmerker i skjult betinget
tekst blir ikke inkludert i et generert stikkordregister, og skjult betinget tekst blir ikke inkludert ved søk i eller stavekontroll av tekst.

Når du skjuler en betingelse, arkiveres den skjulte teksten i et symbol for skjult betingelse . Hvis du markerer tekst som inneholder et symbol for
skjult betingelse, og prøver å slette den, ber InDesign deg om å bekrefte at du ønsker å slette den skjulte betingede teksten. Du kan ikke bruke
andre betingelser, maler eller formatering på skjult betinget tekst.

Hvis det brukes flere betingelser på en tekst, og minst én av disse betingelsene vises mens en annen er skjult, skjules ikke teksten.

Hvis du vil vise eller skjule enkelte betingelser, klikker du i synlighetsboksen ved siden av et betingelsesnavn. Øyeikonet angir at betingelsen
vises.
Hvis du vil vise eller skjule alle betingelser, velger du Vis alle eller Skjul alle på menyen i Betinget tekst-panelet.

Bruke betingelsessett
Et betingelsessett fanger opp synlighetsinnstillingene for alle betingelser, slik at du raskt kan bruke forskjellige dokumentgjengivelser. Tenk deg for
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eksempel at du har et komplisert dokument med plattformbetingelser for Mac OS, Windows XP, Vista og UNIX, språkbetingelser for engelsk,
fransk, tysk og spansk og redigeringsbetingelser som redaksjonell gjennomgang og interne kommentarer. Hvis du vil gå gjennom Vista-versjonen
på fransk, kan du opprette et sett som bare viser betingelsene for Vista, fransk og redaksjonell gjennomgang og skjuler resten.

Det er ikke nødvendig med sett for å gjøre dette, men de hjelper deg med å endre synlighetsinnstillinger for forskjellige betingelser på en rask og
pålitelig måte.

1. Bruke betingelser på tekst etter behov.
2. Hvis Sett-menyen ikke vises i Betinget tekst-panelet, velger du Vis valg på menyen i Betinget tekst-panelet.
3. Angi om betingelsene skal være synlige eller skjulte, i Betinget tekst-panelet.
4. Velg Opprett nytt sett på Sett-menyen, angi et navn på settet, og velg OK.

Det nye settet blir det aktive settet.

5. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil bruke et betingelsessett på et dokument, velger du navnet på betingelsessettet på Sett-menyen.

Hvis du vil overstyre et betingelsessett, velger du settet for å aktivere det, og deretter endrer du synlighetsinnstillingen for de aktuelle
betingelsene. Det vises et plusstegn (+) ved siden av betingelsessettet. Velg betingelsessettet én gang til for å fjerne overstyringer. Velg
Omdefiner "[Betingelsessett]" for å oppdatere betingelsessettet med de nye synlighetsinnstillingene.

Hvis du vil slette et betingelsessett, markerer du betingelsessettet og velger Slett "[Betingelsessett]". Betingelsene for settet slettes ikke
når du sletter et betingelsessett, og betingelsene fjernes heller ikke fra stedene der de brukes.

Administrere betingelser
 Gjør ett av følgende:

Slett en betingelse Velg en betingelse, og klikk på Slett betingelse-ikonet nederst i Betinget tekst-panelet. Angi en betingelse som skal erstatte
den slettede betingelsen, og velg OK. Betingelsen du angir, brukes på all tekst som den slettede betingelsen ble brukt på.
Hvis du vil slette flere betingelser, holder du nede Skift og klikker for å velge flere betingelser som står under hverandre, eller du kan holde nede
Ctrl (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikke for å velge én og én betingelse. Deretter velger du Slett betingelse-ikonet.

Fjerne en betingelse fra tekst Hvis du vil fjerne en betingelseskode fra tekst, er det annerledes enn å slette en kode fra et dokument. Når du
fjerner en kode fra tekst, forblir koden i dokumentet, slik at den kan brukes igjen senere.
Hvis du vil fjerne en betingelse fra tekst, merker du teksten og klikker i boksen ved siden av betingelsen for å fjerne merket, eller du kan klikke på
[Ubetinget] for å fjerne alle betingelsene fra den valgte teksten.

Laste inn (importere) betingelser Velg Last inn betingelser (for bare å laste inn betingelser), eller velg Last inn betingelser og sett på menyen i
Betinget tekst-panelet. Velg InDesign-dokumentet som du vil importere betingelsene fra, og velg Åpne. Betingelser og sett som lastes inn,
erstatter alle betingelser og sett som har det samme navnet.
Du kan ikke laste inn betingelser fra en InCopy-fil i InDesign, men du kan laste inn betingelser fra en InDesign-fil i både InDesign og InCopy.

Sett som lastes inn, ignorerer synlighetsinnstillingene for betingelsene som vises i Betinget sett-panelet.

Synkroniser betingelser i en bok Hvis du vil være sikker på at du bruker de samme betingelsene i alle dokumentene i en bok, oppretter du de
betingelsene du ønsker, i malkildedokumentet, velger Innstillinger for betinget tekst i dialogboksen Synkroniseringsvalg, og deretter synkroniserer
du boken.
Vis eller skjul betingelsesindikatorer Velg Vis eller Skjul på Indikatorer-menyen i Betinget tekst-panelet hvis du vil vise eller skjule
betingelsesindikatorer. Hvis du viser én versjon og ønsker å se hvilke områder som er betingede, viser du betingelsesindikatorene. Hvis du synes
at betingelsesindikatorene er forstyrrende når du ser på layouten, skjuler du betingelsesindikatorene. Velg Vis og skriv ut hvis du vil at
betingelsesindikatorene skal skrives ut og leveres.
Endre et betingelsesnavn Klikk på en betingelse i Betinget tekst-panelet, vent litt, og klikk deretter på betingelsesnavnet for å velge det. Skriv inn
et annet navn.
Rediger betingelsesindikatorer Dobbeltklikk på en betingelse i Betinget tekst-panelet, eller velg en betingelse og velg Betingelsesvalg på
panelmenyen. Angi indikatorinnstillinger, og velg OK.

Finne og endre betinget tekst
Bruk dialogboksen Finn/endre når du vil finne tekst som det er brukt én eller flere betingelser på, og erstatte den eller dem med én eller flere
andre betingelser.

1. Vis all betinget tekst du vil ta med i søket.

Skjult tekst utelates fra søket.

2. Velg Rediger > Finn/endre.
3. Hvis feltene Finn format og Endre format ikke vises nederst i dialogboksen, klikker du Flere valg.
4. Klikk i feltet Finn format for å vise dialogboksen Finn formatinnstillinger. Velg [Vilkårlig betingelse] under Betingelser hvis du vil søke etter

tekst som det er brukt betingelser på, velg [Ubetinget] hvis du vil søke etter tekst som det ikke er brukt noen betingelser på, eller velg den
eller de bestemte betingelsene du vil søke etter. Velg OK.

Denne funksjonen finner tekst som samsvarer nøyaktig med de valgte betingelsene. Hvis du for eksempel velger både Betingelse 1 og
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Betingelse 2, blir ikke tekst som bare den ene betingelsen brukes på, funnet, og tekst som begge disse betingelsene samt én til er brukt på,
blir heller ikke funnet.

5. Klikk i feltet Endre format for å vise dialogboksen Endre formatinnstillinger. Angi et annet formateringsvalg, for eksempel en betingelse eller
en tegnmal, og velg deretter OK.

Hvis du velger Betingelser-seksjonen i dialogboksen Endre formatinnstillinger, gjøres det ingen endringer i den betingede teksten som blir
funnet, hvis [Vilkårlig betingelse] er valgt. Dette valget er nyttig hvis du vil bruke forskjellig formatering, for eksempel en tegnmal. Velg
[Ubetinget] hvis du vil fjerne alle betingelser fra teksten som ble funnet. Hvis du velger en bestemt betingelse, må du angi om du vil at den
skal erstatte en betingelse som er brukt på teksten som blir funnet, eller om den skal brukes i tillegg.

6. Velg Finn, og bruk deretter knappen Endre, Endre/finn eller Endre alle til å erstatte betingelsen.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Bildetekster

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Generere en bildetekst fra et bilde
Angi valg for oppsett av bildetekst
Opprette bildetekster ved hjelp av variabler
Definere variabler for bildetekst

En bildetekst er beskrivende tekst som vises under et bilde. I InDesign er det mange metoder for å opprette bildetekster som viser metadataene du
har angitt for bildet. Det finnes en spesiell bildetekstvariabel som viser de angitte metadataene for et bilde. Hvis en tekstramme som inneholder
variabelen, er ved siden av eller gruppert sammen med bildet, viser variabelen metadataene for det bildet. Du kan generere en bildetekst fra et
eksisterende bilde eller mens du monterer bildet, og du kan opprette en tekstramme som inneholder en bildetekstvariabel.

Hvis du vil se opplæringsvideoer om hvordan du genererer bildetekster fra metadata, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid5156_id_no og
http://tv.adobe.com/go/4958/.

Bildetekst generert fra et bildes metadata

Generere en bildetekst fra et bilde
Når du genererer en bildetekst fra et eksisterende bilde, kan du generere enten en statisk bildetekst, som bare kan redigeres manuelt, eller en live
bildetekst, som oppdateres hvis bildet eller bildets metadata endres. Hvis du for eksempel flytter en live bildetekst til et annet bilde, viser
bildeteksten metadata fra det andre bildet.

Når du velger Generer live bildetekst, blir det automatisk generert en ny variabel basert på gjeldende bildetekstinnstillinger. Hvis du for eksempel
velger metadatatypen Beskrivelse i dialogboksen Bildetekstoppsett, blir det opprettet en variabel med navnet "Live metadata-bildetekst:
Beskrivelse".

1. Hvis du vil definere innhold og utseende for bildeteksten du genererer, velger du Objekt > Bildetekster > Innstillinger for bildetekst og angir
innstillinger. Se Angi valg for oppsett av bildetekst.

2. Velg Objekt > Bildetekster > Generer live bildetekst eller Generer statisk bildetekst.

Merk: Når du genererer en live bildetekst som inneholder en lang tekststreng, for eksempel en beskrivelse, brytes ikke bildeteksten over flere
linjer ettersom den er en variabel. Hvis en live bildetekst komprimeres til en enkeltlinje, bør du vurdere å konvertere den til en statisk bildetekst. Du
konverterer en live bildetekst til en statisk bildetekst ved å markere den og velge Objekt > Bildetekster > Konverter til statisk bildetekst.
Du kan også generere en statisk bildetekst mens du monterer et bilde. Velg Opprett statiske bildetekster i dialogboksen Monter, og plasser
deretter bildetekstrammen etter at du har montert bildet.

Angi valg for oppsett av bildetekst
Bruk dialogboksen Innstillinger for bildetekst til å angi innhold og formatering for bildetekster du genererer. Disse bildetekstene vil bare påvirke
fremtidige bildetekster, ikke eksisterende.

1. Velg Objekt > Bildetekster > Innstillinger for bildetekst.

2. Velg metadataene du vil inkludere, og angi teksten som skal vises før og etter metadataene.

3. Hvis du vil inkludere flere rader med metadata, klikker du plussikonet.

4. Angi følgende valg, og klikk OK.

Tekst før / Tekst etter Teksten som vises før eller etter de angitte metadataene.

Metadata Velg metadataalternativ, for eksempel Beskrivelse eller By, fra listen.
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Justering Angi hvor bildeteksten skal plasseres i forhold til bildet.

Forskyvning Angi hvor langt fra kanten av tekstrammen ved siden av bildet bildeteksten skal plasseres.

Avsnittsmal Angi en avsnittsmal for bildeteksten. Hvis du vil bruke automatisk nummerering i bildeteksten, for eksempel "Figur 1", "Figur 2"
og så videre, inkluderer du nummereringen i avsnittsmalen. Se Opprette løpende bildetekster for figurer og tabeller.

Lag Angi hvilket lag bildeteksten tilhører.

Grupper bildetekst med bilde Angi om bilderammen og bildetekstrammen skal grupperes sammen.

Opprette bildetekster ved hjelp av variabler
Når en tekstramme som inneholder en bildetekstvariabel, er ved siden av eller gruppert sammen med et bilde, viser bildetekstvariabelen
metadataene for bildet.

Variabler for bildetekst
A. Tekstramme med bildetekstvariabel ikke ved siden av bilde B. Tekstramme ved siden av bilde

1. Definer om nødvendig bildetekstvariabelen du vil bruke. Se Definere variabler for bildetekst.

2. Opprett tekstrammen som skal brukes for bildeteksten.

3. Plasser innsettingspunktet i tekstrammen, og velg Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel >, og velg deretter bildetekstvariabelen du vil
inkludere. Sett inn så mange bildetekstvariabler som du trenger.

4. Flytt bildetekstrammen til en bilderamme, eller grupper bildetekstrammen sammen med bilderammen.

Hvis bildetekstvariabelen er tom, redigerer du bildets metadata og bruker deretter Koblinger-panelet til å oppdatere bildet. Hvis du vil redigere
bildets metadata, kan du se Redigere metadata i bildefiler.

Definere variabler for bildetekst
Bildetekstvariabler oppdateres automatisk når en tekstramme som inneholder en bildetekstvariabel, flyttes til et bilde. Som standard brukes
metadataene for navn som variabeltype når du velger Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel > Bildenavn. Du kan redigere variabelen
Bildenavn, eller du kan opprette nye variabler som angir bildets metadata.

1. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

2. Velg Ny for å opprette en variabel, eller Rediger for å redigere en eksisterende variabel.

3. Velg Metadata-bildetekst under Type.

4. Velg et alternativ på Metadata-menyen.

5. Angi teksten som skal vises før eller etter metadataene, og klikk deretter OK.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Legge til tekst i et dokument
Lime inn tekst
Dra og slippe tekst
Montere (importere) tekst
Importere Buzzword-dokumenter
Koble eller bygge inn importerte tekstfiler

Legge til tekst i et dokument
Legg til tekst ved å skrive den inn eller ved å lime den inn eller montere den fra et tekstbehandlingsprogram. Hvis tekstbehandlingsprogrammet
støtter dra-og-slipp, kan du også dra tekst inn i InDesign-rammer. For store tekstblokker er kommandoen Monter en effektiv og fleksibel måte å
legge til tekst i dokumentet på. InDesign støtter mange forskjellige tekstbehandlings-, regnearks- og tekstfilformater.

Du behøver ikke å opprette en tekstramme før du monterer eller limer inn tekst, det gjøres automatisk i InDesign.

Når du monterer tekst, kan du velge Vis valg for import for å angi om du vil beholde malene og formateringen for den importerte teksten. Før du
limer inn tekst, kan du velge All informasjon eller Ren tekst i innstillingene for Utklippstavlebehandling for å angi om den innlimte teksten
inneholder tilleggsinformasjon, for eksempel fargeprøver og maler.

Hvis teksten du importerer til dokumentet, inneholder tekstutheving i rosa, grønt eller en annen farge, har du antakelig aktivert ett eller flere
tekstjusteringsvalg. Åpne Metode for tekstjustering i dialogboksen Innstillinger, og legg merke til hvilke innstillinger som er aktivert under
Utheving. Hvis den innlimte teksten for eksempel er formatert med skrifttyper som ikke er tilgjengelige, utheves teksten i rosa.

Skrive inn tekst i et dokument
1. Gjør ett av følgende for å plassere innsettingspunktet inne i tekstrammen:

Bruk tekstverktøyet , og dra for å opprette en ny tekstramme, eller klikk i en eksisterende tekstramme.

Bruk et markeringsverktøy, og dobbeltklikk i en eksisterende ramme. Tekstverktøyet velges automatisk.

2. Begynn å skrive inn tekst.

Hvis du opprettet en tekstramme på en malside, holder du nede Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) mens du klikker i rammen
på dokumentsiden. Dette oppretter en kopi av malsiderammen på dokumentsiden. Deretter kan du bruke tekstverktøyet til å legge til tekst i den
markerte rammen.

Skrive inn asiatisk tekst ved hjelp av innebygde inndata
1. Velg Rediger > Innstillinger > Avansert tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Avansert tekst (Mac OS).
2. Velg Bruk innebygde inndata for ikke-latinsk tekst, og velg deretter OK.

Du kan bruke en systeminndatametode til å legge inn tegn på 2 og 4 byte hvis denne metoden er tilgjengelig. Denne metoden er spesielt nyttig til
å skrive inn asiatiske tegn.

Sette inn plassholdertekst
I InDesign kan du legge til plassholdertekst som du enkelt kan erstatte med faktisk tekst senere. Når du legger til plassholdertekst, får du et bedre
inntrykk av dokumentets design.

1. Bruk markeringsverktøyet til å markere én eller flere tekstrammer, eller bruk tekstverktøyet til å klikke i en tekstramme.
2. Velg Tekst > Fyll med plassholdertekst.

Hvis du legger til plassholdertekst i en ramme som er koblet til andre rammer, legges plassholderteksten til fra begynnelsen av den første
tekstrammen (hvis alle rammene er tomme), eller fra slutten av den eksisterende teksten (hvis det allerede finnes noe tekst i de koblede
rammene), og til slutten av den siste koblede rammen.

Hvis du vil fjerne eller erstatte plassholdertekst, dobbeltklikker du i hvilken som helst av de koblede rammene og velger Rediger > Marker alt.
Deretter sletter du teksten.

Hvis du vil bruke en annen tekst som plassholder, arkiverer du den nye teksten i en tekstfil som du kaller Plassholder.txt og arkiverer i
programmappen.

Lime inn tekst
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Hvis innsettingspunktet ikke er inne i en tekstramme når du limer inn tekst i InDesign, opprettes en ny vanlig tekstramme. Hvis innsettingspunktet
er inne i en tekstramme, limes teksten inn i denne rammen. Hvis du har markert tekst når du limer inn, overskrives den markerte teksten av
teksten som limes inn.

Lime inn tekst fra et annet program
1. Hvis du vil beholde formatering og informasjon, for eksempel maler og stikkordmerker, åpner du delen Utklippstavlebehandling i

dialogboksen Innstillinger og velger All informasjon under Lim inn. Hvis du vil fjerne disse objektene og annen formatering når du limer inn,
velger du Ren tekst.

2. Klipp ut eller kopier tekst i et annet program eller i et InDesign-dokument.
3. Hvis du vil, markerer du tekst eller klikker i en tekstramme. Ellers limes teksten inn i en ny ramme.
4. Gjør ett av følgende:

Velg Rediger > Lim inn. Hvis teksten som limes inn, mangler formatering, må du kanskje endre innstillingene i dialogboksen for
importvalg for RTF-dokumenter.

Velg Rediger > Lim inn uten formatering. (Valget Lim inn uten formatering er nedtonet hvis du limer inn tekst fra et annet program når
Ren tekst er valgt i innstillingene for Utklippstavlebehandling.)

Du kan også dra tekst fra et annet program og slippe den i et InDesign-dokument, eller du kan sette inn en tekst- eller tekstbehandlingsfil i et
InDesign-dokument direkte fra Windows Utforsker eller Mac OS Finder. Teksten legges til i en ny ramme. Hvis du holder nede Skift og drar,
fjerner du formateringen. Valget du angir i delen Utklippstavlebehandling i dialogboksen Innstillinger, angir om informasjon som stikkordmerker
og fargeprøver bevares.

Justere avstanden automatisk når du limer inn tekst
Når du limer inn tekst, kan det hende at mellomrom legges til eller fjernes automatisk avhengig av konteksten. Hvis du for eksempel klipper ut et
ord og limer det inn mellom to ord, vises det et mellomrom før og etter ordet. Hvis du limer inn ordet før et punktum på slutten av en setning,
legges det ikke til et mellomrom etter ordet.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).
2. Velg Juster mellomrom automatisk ved utklipping og innliming av ord, og velg deretter OK.

Dra og slippe tekst
Du kan bruke musen til å dra og slippe tekst i Artikkelredigering eller i layoutvisningen. Du kan til og med dra tekst fra Artikkelredigering til
layoutvinduet (eller motsatt), og til noen dialogbokser, for eksempel Finn/endre. Når du drar tekst fra en artikkel som er låst eller sjekket inn, blir
teksten kopiert, ikke flyttet. Du kan også kopiere tekst eller opprette en ny ramme når du drar og slipper tekst.

Jeff Witchel har laget en opplæringsvideo om å dra og slippe på Dra og slippe tekst i InDesign.

1. Du aktiverer dra og slipp-funksjonen ved å velge Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS)
og velge Aktiver i layoutvisning, Aktiver i Artikkelredigering (InDesign) eller Aktiver i korrektur- og artikkelvisning (InCopy) og deretter
velge OK.

2. Marker teksten du vil flytte eller kopiere.

3. Hold pekeren over den markerte teksten til dra og slipp-ikonet  vises, og dra deretter teksten.

Mens du drar, står den markerte teksten på samme sted, men det vises en loddrett linje der teksten settes inn hvis du slipper museknappen.
Den loddrette linjen vises i alle tekstrammer du drar musen over.

4. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil slippe teksten på et nytt sted, plasserer du den loddrette linjen der du vil sette inn teksten, og slipper museknappen.

Hvis du vil slippe teksten i en ny ramme, trykker du på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) etter at du har begynt å dra teksten,
og holder nede tasten til du har sluppet museknappen.

Hvis du vil slippe teksten uten å formatere, trykker du på Skift etter at du har begynt å dra teksten, og holder nede tasten til du har
sluppet museknappen.

Hvis du vil kopiere teksten, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) etter at du har begynt å dra teksten, og holder nede
tasten til du har sluppet museknappen.

Du kan også bruke en kombinasjon av disse endringstastene. Hvis du for eksempel vil kopiere uformatert tekst til en ny ramme, trykker du på
Alt+Skift+Ctrl (Windows) eller Tilvalg+Skift+Kommando (Mac OS) etter at du har begynt å dra teksten.

Hvis avstandsjusteringen er feil for teksten du slapp, velger du Juster mellomrom automatisk i under Tekst i dialogboksen Innstillinger.

Montere (importere) tekst
Når du monterer en tekst- eller regnearkfil, kan du angi valg for hvordan den importerte teksten skal formateres.
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Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du importerer innhold til InDesign, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0067_no. Hvis du vil se en
opplæringsvideo om tekstmontering og tekstflyt, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4278_id_no.

1. (Valgfritt) Hvis du vil opprette koblinger i filene som monteres, velger du Filbehandling i dialogboksen Innstillinger og velger Opprett koblinger
ved montering av tekst- og regnearkfiler.

Hvis du angir dette valget, opprettes det en kobling til den monterte filen. Du kan bruke Koblinger-panelet til å oppdatere, gjenopprette eller
flytte koblinger til tekstfiler. Hvis du imidlertid formaterer den koblede teksten i InDesign, bevares kanskje ikke formateringen når du
oppdaterer koblingen. Hvis dette valget ikke er angitt, blir tekst- og regnearkfiler bygd inn (ikke koblet).

2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil opprette en ny ramme til den monterte teksten, må du kontrollere at det ikke er satt inn noe innsettingspunkt, og at ingen
tekstrammer er markert.

Hvis du vil legge til tekst i en ramme, bruker du tekstverktøyet  til å markere tekst eller plassere innsettingspunktet.

Hvis du vil erstatte innholdet i en eksisterende ramme, bruker du et markeringsverktøy til å markere rammen. Hvis rammen er koblet,
vises en lastet tekstmarkør.

Hvis du ved et uhell erstatter en tekstfil eller grafikk på denne måten, velger du Rediger > Angre Erstatt. Deretter må du klikke eller
dra for å opprette en tekstramme.

3. Velg Fil > Monter.
4. Velg Erstatt markert objekt hvis du vil at den importerte filen skal erstatte innholdet i en markert ramme, erstatte markert tekst eller legges til

ved innsettingspunktet i tekstrammen. Deaktiver dette valget hvis du vil at den importerte filen skal flyte inn i en ny ramme.
5. Velg Vis valg for import, og dobbeltklikk deretter filen du vil importere.
6. Angi importvalg, og velg deretter OK.

Hvis du ikke allerede har angitt en eksisterende ramme du vil importere tekst i, blir pekeren et lastet tekstikon som lager tekstflyt der du klikker
eller drar.

Hvis det vises en advarsel om at det forespurte filteret ikke ble funnet, kan det hende at du prøver å montere en fil fra et annet
tekstbehandlingsprogram eller fra en tidligere versjon av Microsoft® Word, for eksempel Word 6. Åpne filen i programmet den ble opprettet i, og
arkiver den som en RTF-fil. De fleste formateringsvalg beholdes i dette formatet.

Hvis det vises røde prikker i cellene i det importerte Microsoft Excel-dokumentet, justerer du cellestørrelsen eller tekstattributtene slik at skjult
innhold vises. Du kan også montere filen som uformatert tabulatordelt tekst og deretter konvertere den tabulatordelte teksten til en tabell.

Om importfiltre
I InDesign importeres de fleste formateringsattributter for tegn og avsnitt fra tekstfiler, men mesteparten av informasjonen om sidelayout, for
eksempel innstillinger for marger og spalter (som du kan angi i InDesign), ignoreres. Merk følgende:

Når du importerer maler, importeres vanligvis all formateringsinformasjon som er angitt i tekstbehandlingsprogrammet. Informasjon for
funksjoner som ikke er tilgjengelige i InDesign, importeres ikke.

Importerte maler kan legges til i listen over eksisterende maler for dokumentet. Det vises et diskikon  ved siden av importerte maler. (Se
Konvertere Word-maler til InDesign-maler.)

Importvalgene vises når du velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, eller når du importerer en Excel-fil. Hvis Vis valg for import ikke
er valgt, brukes importvalgene som sist ble brukt for en lignende dokumenttype. Valgene du angir, er aktive helt til du endrer dem.

Hvis InDesign ikke finner et filter som gjenkjenner filtypen til en fil, vises en melding om dette. I Windows får du best resultat ved å bruke
standardfiltypen (for eksempel DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS eller XLSX) for den typen fil du importerer. Det kan hende at du må åpne filen i
originalprogrammet og arkivere den i et annet format, for eksempel RTF eller ren tekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om eksportfiltre, kan du se PDF-filen med viktig informasjon om filtre på
www.adobe.com/go/lr_indesignfilters_cs5_no.

Importvalg for Microsoft Word- og RTF-filer
Hvis du velger Vis valg for import når du monterer en Word-fil eller en RTF-fil, kan du velge mellom disse valgene:

Tekst i innholdsfortegnelse Importerer innholdsfortegnelsen som en del av teksten i artikkelen. Disse oppføringene importeres som ren tekst.
Stikkordregistertekst Importerer stikkordregisteret som en del av teksten i artikkelen. Disse oppføringene importeres som ren tekst.
Fotnoter Importerer Word-fotnoter. Fotnoter og fotnotereferanser beholdes, men nummereres på nytt i henhold til fotnoteinnstillingene for
dokumentet. Hvis Word-fotnotene ikke importeres riktig, kan du prøve å arkivere Word-dokumentet i RTF-format og importere RTF-filen.
Sluttnoter Importerer sluttnoter som en del av teksten på slutten av artikkelen.
Bruk typografiske anførselstegn Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette
anførselstegn (" ") og apostrofer (').
Fjern maler og formatering fra tekst og tabeller Fjerner formatering som skriftsnitt, skriftfarge og skriftstil fra den importerte teksten, inkludert
tekst i tabeller. Hvis dette valget er angitt, importeres ikke avsnittsmaler og innebygd grafikk.
Behold lokale overstyringer Når du velger å fjerne maler og formatering fra tekst og tabeller, kan du velge Behold lokale overstyringer for å
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beholde tegnformatering, for eksempel fet og kursiv, som er brukt for deler av et avsnitt. Deaktiver dette valget hvis du vil fjerne all formatering.
Konverter tabeller til Når du velger å fjerne maler og formatering fra tekst og tabeller, kan du konvertere tabeller til enkle tabeller uten
formatering eller til tabulatordelte tabeller uten formatering.
Hvis du vil importere uformatert tekst og formaterte tabeller, importerer du først teksten uten formatering, og deretter limer du inn tabellene fra
Word i InDesign.

Behold maler og formatering fra tekst og tabeller Beholder formateringen fra Word-dokumentet i InDesign- eller InCopy-dokumentet. Du kan
bruke de andre valgene under Formatering til å angi hvordan maler og formatering skal beholdes.
Manuelle sideskift Angir hvordan sideskift fra Word-filen formateres i InDesign eller InCopy. Velg Behold sideskift hvis du vil bruke de samme
sideskiftene som i Word, eller velg Konverter til spalteskift eller Ingen skift.
Importer innebygd grafikk Beholder innebygd grafikk fra Word-dokumentet i InDesign.
Importer ubrukte maler Importerer alle maler fra Word-dokumentet selv om malene ikke er brukt på tekst.
Konverter punktmerking og nummerering til tekst Importerer punktmerking og nummerering som faktiske tegn, noe som bevarer utseendet til
avsnittet. I nummererte lister oppdateres imidlertid ikke numrene automatisk når listeobjektene endres.
Spor endringer Hvis du velger dette alternativet, vises Spor endringer-markeringer fra Word-dokumentet i InDesign-dokumentet. I InDesign viser
du endringssporinger i Artikkelredigering.
Importer maler automatisk Importerer maler fra Word-dokumentet til InDesign- eller InCopy-dokumentet. Hvis det vises en gul varseltrekant ved
siden av Malnavnkonflikter, har én eller flere avsnitts- eller tegnmaler fra Word-dokumentet samme navn som en InDesign-mal.
Du kan bestemme hvordan disse malnavnkonfliktene skal løses, ved å angi et valg fra listene Avsnittsmalkonflikter og Tegnmalkonflikter. Hvis du
velger Bruk maldefinisjonen i InDesign, formateres den importerte malteksten i henhold til InDesign-malen. Hvis du velger Omdefiner InDesign-
mal, formateres den importerte malteksten i henhold til Word-malen, og eksisterende tekstformatering i InDesign endres i henhold til Word-malen.
Hvis du velger Endre navn automatisk, endres navnet på Word-malen(e) som importeres. Hvis for eksempel malen Underoverskrift finnes både i
InDesign og Word, endres navnet på Word-malen som importeres, til Underoverskrift_wrd_1 når Endre navn automatisk er aktivert.

Merk: InDesign konverterer avsnitts- og tegnmaler, men ikke punktmerkede og nummererte listemaler.
Tilpass malimport Gjør det mulig å bruke dialogboksen Maltilordning til å bestemme hvilken InDesign-mal som skal brukes for hver Word-mal i
det importerte dokumentet.
Arkiver forvalg Arkiverer gjeldende importvalg for Word til senere bruk. Angi importvalg, velg Arkiver forvalg, skriv inn navnet på forvalget, og
velg OK. Neste gang du importerer en Word-mal, kan du velge forvalget du opprettet, fra listen Forvalg. Velg Angi som standard hvis du vil at
valgt forvalg skal brukes som standard for import av Word-dokumenter.

Importvalg for tekstfiler
Hvis du velger Vis valg for import når du monterer en tekstfil, kan du velge mellom disse valgene:

Tegnsett Angir datamaskintegnsettet, for eksempel ANSI, Unicode UTF8 eller Windows (CE), som ble brukt til å opprette tekstfilen.
Standardvalget er tegnsettet som samsvarer med standardspråket og -plattformen i InDesign eller InCopy.
Plattform Angir om filen ble opprettet i Windows eller Mac OS.
Angi ordliste til Angir ordlisten som teksten som importeres, skal bruke.
Ekstra linjeskift Angir hvordan ekstra avsnittsskift importeres. Velg Fjern på slutten av hver linje eller Fjern mellom avsnitt.
Erstatt Erstatter det angitte antallet mellomrom med en tabulator.
Bruk typografiske anførselstegn Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette
anførselstegn (" ") og apostrofer (').

Importvalg for Microsoft Excel
Når du importerer en Excel-fil, kan du velge mellom disse valgene:

Arbeidsbok Angir arbeidsboken du vil importere.
Visning Angir om eventuelle egendefinerte visninger skal importeres, eller om de skal ignoreres.
Celleområde Angir området med celler, der et kolon (:) angir området (for eksempel A1:G15). Hvis det er områder med navn i arbeidsboken,
vises disse navnene under Celleområde.
Import av skjulte celler er ikke arkivert i visningen Inkluderer celler som er formatert som skjulte celler i Excel-regnearket.
Tabell Angir hvordan regnearkinformasjon vises i dokumentet.

Formatert tabell  InDesign prøver å bevare formateringen som er brukt i Excel. Det kan imidlertid hende at formateringen av tekst i hver
celle ikke bevares. Hvis regnearket er koblet og ikke innebygd, overstyres eventuell formatering som er angitt for tabellen i InDesign, hvis
du oppdaterer koblingen.
Uformatert tabell  Tabellen importeres fra regnearket uten formatering. Hvis dette valget er angitt, kan du bruke en tabellmal for den
importerte tabellen. Hvis du formaterer tekst ved hjelp av avsnitts- og tegnmaler, bevares formateringen selv om du oppdaterer koblingen
til regnearket.
Uformatert tabulatordelt tekst  Tabellen importeres som tabulatordelt tekst, som du deretter kan konvertere til en tabell i InDesign eller
InCopy.
Formatert bare en gang  InDesign beholder den samme formateringen som ble brukt i Excel, under den første importen. Hvis regnearket
er tilkoblet fremfor innebygd, ignoreres formateringsendringer du har gjort i regnearket, i den koblede tabellen når du oppdaterer koblingen.
Dette valget er ikke tilgjengelig i InCopy.

Tabellmal Bruker tabellmalen du har angitt for det importerte dokumentet. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har angitt Uformatert tabell.
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Cellejustering Angir cellejusteringen for det importerte dokumentet.
Inkluder innebygd grafikk Beholder innebygd grafikk fra Excel-dokumentet i InDesign.
Antall desimalplasser som skal inkluderes Angir antallet desimalplasser for regnearktall.
Bruk typografiske anførselstegn Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette
anførselstegn (" ") og apostrofer (').

Importvalg for kodet tekst
Du kan importere (eller eksportere) en tekstfil som kan dra nytte av formateringsmulighetene i InDesign, ved å bruke formatet for kodet tekst.
Kodede tekstfiler er tekstfiler med informasjon som beskriver formateringen du vil skal brukes i InDesign. Riktig kodet tekst kan beskrive så godt
som alt som kan vises i en InDesign-artikkel, inkludert alle avsnittsnivåattributter, tegnnivåattributter og spesialtegn.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir koder, kan du se PDF-filen om kodet tekst på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_no
(PDF).

Følgende valg er tilgjengelige når du importerer en kodet tekstfil og Vis valg for import er valgt i dialogboksen Monter.

Bruk typografiske anførselstegn Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette
anførselstegn (" ") og apostrofer (').
Fjern tekstformatering Fjerner formatering som skriftsnitt, skriftfarge og skriftstil fra den importerte teksten.
Løse tekstmalkonflikter ved hjelp av Angir hvilken tegn- eller avsnittsmal som skal brukes når det oppstår en konflikt mellom malen i den
kodede tekstfilen og malen i InDesign-dokumentet. Velg Trykksaksdefinisjon hvis du vil bruke definisjonen som allerede eksisterer for malen i
InDesign-dokumentet. Velg Definisjon av kodet fil hvis du vil bruke malen slik den er definert i den kodede teksten.
Vis liste over problemkoder før montering Viser en liste over koder som ikke godtas. Hvis en slik liste vises, kan du velge mellom å avbryte
eller fortsette importen. Hvis du fortsetter, kan det hende at filen ikke får forventet utseende.

Arkivere importvalgene for Word- eller RTF-filer som forvalg
1. Når du monterer en Word- eller RTF-fil, kontrollerer du at Vis valg for import er angitt, og velger Åpne.
2. Angi ønskede innstillinger i dialogboksen for importvalg.
3. Velg Arkiver forvalg, skriv inn et navn på forvalget, og velg OK.
4. (Valgfritt) Velg Angi som standard hvis du vil bruke forvalget hver gang du importerer en fil av den filtypen.

Du kan deretter velge egendefinerte forvalg på Forvalg-menyen i dialogboksen for importvalg hver gang du åpner en Word- eller RTF-fil.

Importere Buzzword-dokumenter
Buzzword er et webbasert tekstredigeringsprogram som kan brukes til å opprette og lagre tekstfiler på en webserver. I InDesign CS5 kan du
importere og eksportere tekst fra Buzzword-dokumenter.

Når du importerer et Buzzword-dokument, blir det opprettet en URL-kobling til Buzzword-dokumentet på serveren. Når Buzzword-dokumentet
oppdateres utenfor InDesign, kan du bruke Koblinger-panelet til å oppdatere den importerte versjonen i InDesign. Dette fører imidlertid til at
endringer du gjør i Buzzword-teksten i InDesign, blir fjernet.

Merk: Buzzword-programmet på Acrobat.com er bare tilgjengelig på engelsk, fransk og tysk.

1. Velg Fil > Plasser fra Buzzword.

2. Hvis du ikke allerede har logget på CS Live, klikker du Sign In, angir e-postadresse og passord og klikker Sign In.

Når du har logget på, viser dialogboksen Place Buzzword Documents en liste over Buzzword-dokumenter som du kan importere.

3. Velg ett eller flere dokumenter som du vil importere, eller lim inn URL-adressen til Buzzword-dokumentet i Paste URL-feltet.

4. Velg ett av følgende alternativer, og klikk deretter OK.

Vis valg for import Hvis du velger dette alternativet, vises dialogboksen Buzzword-importvalg før du monterer filen.

Erstatt markert objekt Velg dette alternativet for å erstatte det markerte objektet i dokumentet.

Kobling til dokument Velg dette alternativet for å opprette en kobling mellom Buzzword-dokumentet og den monterte teksten. Når du
oppretter en kobling og oppdaterer Buzzword-dokumentet, angir Koblinger-panelet at filen er endret. Hvis du oppdaterer koblingen,
oppdateres teksten i InDesign. Formateringsendringer du har gjort i teksten i InDesign, går imidlertid tapt.

5. Hvis du valgte Vis valg for import, angir du innstillinger i dialogboksen Buzzword-importvalg.

Denne dialogboksen inneholder mye av de samme alternativene som du finner i dialogboksen Valg for RTF-import. Se Importvalg for
Microsoft Word- og RTF-filer. Gjeldende Buzzword-versjon har ikke noen malfunksjon, og ingen av malalternativene er gyldige per i dag.

6. Klikk eller dra med den lastede tekstmarkøren for å opprette en tekstramme.

Koble eller bygge inn importerte tekstfiler
Når du monterer tekst i InDesign, blir den som standard ikke koblet til den opprinnelige tekstfilen. Hvis du imidlertid velger Opprett koblinger ved
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montering av tekst- og regnearkfiler i innstillinger for Filbehandling før du monterer en fil, vises navnet på tekstfilen i Koblinger-panelet. Du kan
bruke Koblinger-panelet til å oppdatere og behandle filen. Når du oppdaterer en koblet tekstfil, mister du alle redigerings- og formateringsendringer
du har gjort i InDesign. På grunn av dette oppdateres ikke koblede tekstfiler automatisk når den originale filen redigeres. Du kan imidlertid enkelt
oppdatere innhold eller koble fra (bygge inn) filen ved hjelp av Koblinger-panelet.

1. Gjør ett av følgende:

Hvis endringen skal gjelde for et bestemt dokument, åpner du dokumentet.

Hvis endringen skal gjelde for alle nye dokumenter du oppretter, lukker du alle dokumenter.

2. Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).
3. Hvis du vil opprette koblinger i monterte filer, velger du Opprett kobling ved montering av tekst- og regnearkfiler. Hvis du har angitt dette

valget, kan du bruke Koblinger-panelet til å oppdatere, gjenopprette og fjerne koblinger. Hvis dette valget er deaktivert, blir tekstfiler bygget
inn (ikke koblet).

Hvis du vil koble fra (bygge inn) en koblet tekstfil, markerer du filen i Koblinger-panelet og velger Koble fra på panelmenyen.

Flere hjelpeemner
Video om å importere innhold

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Opprette tekstrammer
Flytte og endre størrelse på tekstrammer
Bruke tekstrammer på malsider
Endre egenskaper for tekstrammer
Angi ord- og tegnantall
Arbeide med flere språk

Opprette tekstrammer
Tekst i InDesign ligger i beholdere som kalles tekstrammer. (En tekstramme ligner en tekstboks i QuarkXPress og en tekstblokk i Adobe
PageMaker.) Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du lager en tekstramme, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4274_id_no.

Du kan flytte, endre størrelse på og endre tekstrammer på samme måte som grafikkrammer. Endringene du kan gjøre, bestemmes av verktøyet du
bruker til å markere en tekstramme:

Bruk tekstverktøyet  hvis du vil skrive inn eller redigere tekst i en ramme.

Bruk markeringsverktøyet  til generelle layoutoppgaver, for eksempel å flytte og endre størrelse på rammer.

Bruk segmentmarkøren  til å endre formen på en ramme.

Tekstrammer kan også forbindes med andre tekstrammer, slik at tekst i én ramme kan fortsette i en annen ramme. Rammer som er forbundet på
denne måten, er koblet. Tekstflyt gjennom én eller flere koblede rammer, kalles en artikkel. Når du monterer (importerer) en tekstbehandlingsfil,
kommer den inn i dokumentet som én enkelt artikkel, uansett hvor mange rammer den opptar.

Tekstrammer kan ha flere spalter. Tekstrammer kan lages på grunnlag av, men uavhengig av, tekstspalter på en side. En tospalters tekstramme
kan med andre ord monteres på en firespalters side. Tekstrammer kan også plasseres på malsider og fortsatt motta tekst på dokumentsider.

Hvis du ofte bruker den samme typen tekstramme, kan du opprette en objektmal som inneholder tekstrammeformatering, for eksempel strek-
og fyllfarger, tekstrammevalg og effekter for tekstflyt og gjennomsiktighet.

Når du monterer eller limer inn tekst, trenger du ikke å opprette en tekstramme. InDesign legger til rammer automatisk basert på
spalteinnstillingene for siden.

 Gjør ett av følgende:

Velg tekstverktøyet , og dra for å angi bredden og høyden på en ny tekstramme. Hvis du vil begrense rammen til et kvadrat, holder du
nede Skift mens du drar. Når du slipper museknappen, vises et tekstinnsettingspunkt i rammen.

Dra for å opprette en ny tekstramme

Klikk på start- eller sluttboksen på en annen tekstramme ved hjelp av markeringsverktøyet, og klikk eller dra deretter for å opprette en annen
ramme.

Bruk kommandoen Monter for å montere en tekstfil.

Klikk inne i en tom ramme ved hjelp av tekstverktøyet . Hvis valget Tekstverktøy konverterer rammer til tekstrammer er angitt i Tekst-delen
i dialogboksen Innstillinger, konverteres den tomme rammen til en tekstramme.

Flytte og endre størrelse på tekstrammer
Bruk markeringsverktøyet til å flytte eller endre størrelse på tekstrammer.

Hvis du vil flytte eller endre størrelse på en tekstramme uten å bytte fra tekstverktøyet  til et markeringsverktøy, holder du nede Ctrl (Windows)
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eller Kommando (Mac OS) mens du drar rammen.

Flytte en tekstramme
Bruk markeringsverktøyet til å dra rammen.
Bruk tekstverktøyet, og hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar rammen. Når du slipper tasten, er tekstverktøyet
fortsatt valgt.

Endre størrelse på en tekstramme
 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil endre størrelse ved hjelp av tekstverktøyet , holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar et av
rammehåndtakene. Hvis du holder nede museknappen ett sekund før du begynner å dra, vil teksten formes på nytt mens du endrer størrelse
på rammen.

Merk: Hvis du klikker på tekstrammen i stedet for å dra den, mister du markering av tekst eller plasseringen av innsettingspunktet.

Hvis du vil endre størrelse ved hjelp av markeringsverktøyet , drar du et av rammehåndtakene på en av kantene på rammen. Hold nede
Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) hvis du vil skalere teksten innenfor rammen. (Se Skalere tekst.)

Hvis du raskt vil tilpasse rammen til innholdet, bruker du markeringsverktøyet til å markere tekstrammen og dobbeltklikker på et av
håndtakene. Hvis du for eksempel dobbeltklikker på det midtre nedre håndtaket, festes bunnen av rammen til bunnen av teksten. Hvis du
dobbeltklikker på det midtre høyre håndtaket, beholdes høyden samtidig som bredden reduseres, slik at rammen fylles.

Du kan også dobbeltklikke på et håndtak på en ramme med skjult tekst hvis du vil utvide høyden eller bredden, slik at hele teksten får
plass i rammen. Hvis en tekstramme inneholder mer skjult tekst enn det kan bli plass til på siden, endres ikke størrelsen på tekstrammen.

Dobbeltklikk på håndtaket for å endre størrelsen på tekstrammen.

Hvis du vil tilpasse tekstrammen til innholdet, markerer du rammen ved hjelp av markeringsverktøyet og velger Objekt > Tilpasning > Tilpass
ramme til innhold. Bunnen av tekstrammen tilpasses innholdet i teksten. Hvis en tekstramme inneholder mer skjult tekst enn det kan bli plass
til på siden, endres ikke størrelsen på tekstrammen.

Hvis du vil endre størrelse ved hjelp av skaleringsverktøyet , drar du for å endre størrelsen på rammen. (Se Skalere tekst.)

Bruke tekstrammer på malsider
Når du begynner på et nytt dokument, kan du velge Opprett tekstramme på malside, slik at en tom tekstramme monteres på standardmalsiden for
dokumentet. Denne rammen har spalte- og margattributtene som er angitt i dialogboksen Nytt dokument.

Følg disse retningslinjene for bruk av tekstrammer på malsider:

Bruk maltekstrammer når du vil at hver side i dokumentet skal inneholde en tekstramme på størrelse med en side, som du kan la teksten
flyte inn i eller skrive inn teksten i. Hvis dokumentet krever mer variasjon, som sider med ulikt antall rammer eller rammer med ulik lengde,
lar du være å merke av for valget Opprett tekstramme på malside og bruker tekstverktøyet til å opprette rammer på maler.

Uansett om Opprett tekstramme på malside er aktivert eller ikke, kan du legge til tekstrammer på malsider som plassholdere. Du kan koble
disse tomme plassholderrammene sammen hvis du vil opprette en flyt.

Du lager tekstflyt i maltekstrammer ved å bruke de samme fremgangsmåtene som for rammer som er opprettet på dokumentsider.

Hvis du trenger å skrive inn tekst i en maltekstramme på en dokumentside, holder du nede Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift
(Mac OS) mens du klikker på tekstrammen på dokumentsiden. Klikk deretter i rammen med tekstverktøyet, og begynn å skrive inn tekst.

Du kan bruke Smart tilpassing av tekstflyt til å endre eller fjerne sider automatisk mens du skriver og redigerer tekst. Når du skriver inn tekst
på slutten av en koblet tekstramme basert på en malside, blir det som standard lagt til en ny side, der du kan fortsette å skrive i den nye
tekstrammen. Du kan redigere innstillinger for Smart tilpassing av tekstflyt.

Hvis du endrer sidemargene, justeres tekstrammene bare til de nye margene hvis Aktiver layoutjustering er valgt.
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Hvis du velger Opprett tekstramme på malside, påvirker ikke dette om nye sider legges til når du har autoamtisk tekstflyt.

Endre egenskaper for tekstrammer
Bruk Valg for tekstramme til å endre innstillinger, for eksempel antallet spalter i rammen, den vertikale justeringen av tekst i rammen eller
rammemargen, som er avstanden for margene mellom teksten og rammen.

Før (til venstre) og etter (til høyre) definering av innfelling og to spalter i en tekstramme

Hvis du vil bruke de samme egenskapene for flere tekstrammer, kan du opprette en objektmal som kan brukes for tekstrammene.

1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere en ramme, eller bruk tekstverktøyet  til å klikke i tekstrammen eller markere tekst.
2. Velg Objekt > Valg for tekstramme, eller hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og dobbeltklikk deretter i tekstrammen med et

markeringsverktøy.
3. Endre valg for tekstramme, og velg deretter OK.

Disse tekstrammevalgene er tilgjengelige når du definerer en objektmal for tekstbokser. Se Objektmaler.

Legge til spalter i en tekstramme
Du kan opprette spalter i en tekstramme ved hjelp av dialogboksen Valg for tekstramme.

Du kan ikke opprette spalter med ulike bredder i en tekstramme. Hvis du vil opprette spalter med ulike bredder eller høyder, legger du til
koblede tekstrammer side ved side enten på en dokumentside eller en malside.

1. Bruk markeringsverktøyet til å markere en ramme, eller bruk tekstverktøyet til å klikke i tekstrammen eller markere teksten.
2. Velg Objekt > Valg for tekstramme.
3. Angi antall spalter, bredden for hver spalte og spaltemellomrom for tekstrammen.
4. (Valgfritt) Velg Fast spaltebredde hvis du vil beholde spaltebredden når du endrer størrelse på rammen. Hvis du angir dette valget, kan

antallet spalter endres når du endrer størrelsen på rammen, men bredden endres ikke.

Fast spaltebredde
A. Opprinnelig tekstramme med to spalter B. Bredden er endret med Fast spaltebredde deaktivert (fremdeles to spalter) C. Bredden er
endret med Fast spaltebredde aktivert (fire spalter)

5. (Valgfritt) Velg Balanser kolonner for å få jevn tekst nederst i en tekstramme med flere spalter.
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Før og etter balansering av spalter

Endre rammemarg for tekstramme
1. Bruk markeringsverktøyet til å markere en ramme, eller bruk tekstverktøyet til å klikke i tekstrammen eller markere teksten.
2. Velg Objekt > Valg for tekstramme.
3. Angi forskyvningsavstand for Topp, Venstre, Bunn og Høyre i Rammemarg-delen i fanen Generelt. (Velg ikonet Gjør alle innstillinger like 

hvis du vil bruke samme avstand på alle sidene.)

Hvis rammen du har markert, ikke er et rektangel, kan du ikke angi innstillinger for Topp, Venstre, Bunn og Høyre. Valget Innfelling vises i stedet.

Valg for forskyvning ved første grunnlinje
Hvis du vil endre valgene for den første grunnlinjen i en markert tekstramme, velger du Objekt > Valg for tekstramme og velger fanen
Grunnlinjevalg. Disse valgene vises på Forskyvning-menyen under Første grunnlinje:

Accent Høyden til tegnet "d" i skrifttypen kommer under den øvre rammemargen i tekstrammen.
Høyde på store bokstaver Toppen av store bokstaver berører den øverste rammemargen i tekstrammen.
Linjeavstand Bruk tekstens linjeavstandsverdi som avstand mellom grunnlinjen for første tekstlinje og øverste rammemarg i rammen.
x-høyde Høyden til tegnet "x" i skrifttypen kommer under den øvre rammemargen i rammen.
Fast Angi avstanden mellom grunnlinjen for den første tekstlinjen og den øverste rammemargen i rammen.
Min. Velg en minimumsverdi for grunnlinjeforskyvningen. Hvis du for eksempel velger Linjeavstand og angir en minimumsverdi på 1p, brukes bare
verdien for linjeavstand når den er større enn 1 pica.

Hvis du vil feste toppen av teksten til et rutenett, velger du enten Linjeavstand eller Fast, slik at du kan styre plasseringen av den første
grunnlinjen med tekst i tekstrammer.

Angi registerlinjer for en tekstramme
I noen tilfeller vil du kanskje bruke registerlinjer for en ramme, men ikke for hele dokumentet. Du bruker dialogboksen Valg for tekstramme til å
angi at det skal vises registerlinjer for en tekstramme. Vær oppmerksom på følgende når du setter opp registerlinjer for en tekstramme:

Registerlinjene for dokumentet vises ikke foran eller bak tekstrammer som har egne registerlinjer.

Hvis Rutenett i bakgrunnen er valgt i innstillinger for rutenett, overstyrer rammebaserte registerlinjer dokumentbaserte registerlinjer. Hvis
Rutenett i bakgrunnen ikke er valgt, overstyrer dokumentbaserte registerlinjer rammebaserte registerlinjer.

1. Velg Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer hvis du vil vise alle registerlinjene, inkludert registerlinjene i en tekstramme.
2. Marker tekstrammen, eller plasser innsettingspunktet i en tekstramme, og velg Objekt > Valg for tekstramme.

Hvis du vil at registerlinjen skal brukes for alle rammene i en artikkel (selv om én eller flere koblede rammer ikke inneholder tekst), plasserer
du innsettingspunktet i teksten, velger Rediger > Marker alt og angir innstillingene for registerlinje i dialogboksen Valg for tekstramme.

3. Velg fanen Grunnlinjevalg.
4. Velg Bruk egendefinerte registerlinjer under Registerlinjer, og utfør ett eller flere av følgende trinn:

Start Skriv inn en verdi som angir hvor mye rutenettet skal forskyves fra øverst på siden, toppmargen, øverst i rammen eller øvre
rammemarg avhengig av hvilket valg du angir på menyen I forhold til.

I forhold til Angi om registerlinjen skal begynne i forhold til toppen av siden, toppmargen på siden, toppen av tekstrammen eller toppen av
tekstrammemargen.

Øk hver Angi en verdi for avstanden mellom rutenettlinjene. Vanligvis bør du angi en verdi som er lik verdien for linjeavstand for
brødteksten, slik at tekstlinjene er perfekt justert til rutenettet.

Farge Velg hvilken farge rutenettlinjene skal ha, eller velg (Lagfarge) hvis du vil bruke samme farge som laget som tekstrammen vises på.

Hvis du ikke kan se registerlinjen i en tekstramme, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer for å være sikker på at
registerlinjene ikke er skjult. Hvis registerlinjene fremdeles ikke vises, kontrollerer du visningsgrensen for registerlinjer i Rutenett-delen i
dialogboksen Innstillinger. Det kan hende at du må zoome inn rammen eller redusere grensenivået for å vise rutenettet.

425



 

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Angi ord- og tegnantall
1. Plasser innsettingspunktet i en tekstramme hvis du vil vise antall for hele koblingen av rammer (artikkelen), eller marker teksten du vil vite

antall for.
2. Velg Vindu > Info for å vise Info-panelet.

I Info-panelet vises det hvor mange tegn, ord, linjer og avsnitt du har i en tekstramme. Det viser også hvor innsettingspunktet er plassert inne i
tekstrammen.

Arbeide med flere språk
Du kan tilordne språk til forskjellig tekst. Tilordning av riktig språk til tekst er spesielt nyttig for stavekontroll og orddeling. (Se Tilordne et språk til
tekst.)

Hvis du har behov for å arbeide med asiatisk tekst, finnes det spesialversjoner av InDesign for japansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk og
koreansk. Med disse versjonene kan du opprette layout- og rammerutenett for å lage flerbytetegn, og versjonene inneholder også flere funksjoner
for formatering av flerbytetekst, i tillegg til flere skrifter.

Det finnes også en spesialversjon av InDesign for formatering av midtøstlige språk, inkludert hebraisk, arabisk, farsi og urdu, der teksten
formateres fra høyre mot venstre. Denne versjonen heter InDesign ME.

Hvis du vil ha mer informasjon om kjøp av InDesign ME eller en asiatisk språkversjon av InDesign, kan du gå til Adobes webområde.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Finn/endre

Til toppen av siden

Tekst

GREP

Tegnvariant

Objekt

Til toppen av siden

Oversikt over Finn/endre
Finne og endre tekst
Søke ved hjelp av GREP-uttrykk
Metategn for søk
Finne og endre objekter
Finne og endre tegnvarianter
Finne og endre skrifter
Finne/endre objekter ved hjelp av spørringer

Oversikt over Finn/endre

Dialogboksen Finn/endre inneholder faner der du kan angi hva du vil søke etter og endre.

Dialogboksen Finn/endre

A. Fanene i Finn/endre B. Finn et tabulatortegn C. Erstatt med en lang tankestrek D. Søkevalg E. Metategnmeny F. Søk forover og bakover 

Du kan søke etter og endre bestemte forekomster av tegn, ord, ordgrupper eller tekst som er formatert på en bestemt måte. Du kan også
søke etter og erstatte spesialtegn, for eksempel symboler, merker og blanktegn. Du kan bruke jokertegn til å utvide søket.

Bruk avanserte, mønsterbaserte søketeknikker for å søke etter og erstatte tekst og formatering.

Søk etter og erstatt tegnvarianter ved hjelp av Unicode- eller GID/CID-verdier. Dette er spesielt nyttig i forbindelse med søk etter og
erstatting av tegnvarianter på asiatiske språk.

Søk etter og erstatt formateringseffekter og attributter i objekter og rammer. Du kan for eksempel søke etter objekter med en 4-punkts
strek og erstatte streken med en skygge.

Finne og endre tekst

Hvis du vil vise, finne og erstatte skrifttyper i dokumentet, kan du bruke kommandoen Finn skrift i stedet for kommandoen Finn/endre.

Finne og endre tekst
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1. Hvis du vil søke etter et tekstområde eller en artikkel, markerer du teksten eller plasserer innsettingspunktet i artikkelen. Hvis du vil søke i
mer enn ett dokument, åpner du dokumentene.

2. Velg Rediger > Finn/endre, og velg fanen Tekst.

3. Angi søkeområdet på Søk-menyen, og klikk på ikoner for å inkludere låste lag, malsider, fotnoter og andre elementer i søket.

4. I boksen Finn skriver du inn det du vil søke etter:

Skriv eller lim inn teksten du vil søke etter.

Hvis du vil søke etter eller erstatte tabulatorer, mellomrom eller andre spesialtegn, markerer du det aktuelle tegnet (metategn) i listen til
høyre for boksen Finn. Du kan også velge jokertegn som Vilkårlig siffer eller Vilkårlig tegn.

Bruk metategn til å søke etter spesialtegn, for eksempel en tabulator.

Bruk en forhåndsdefinert spørring for å finne og erstatte tekst. (SeeFinne/endre elementer ved hjelp av søk.)

5. Skriv eller lim inn erstatningsteksten i boksen Endre til. Du kan også velge et aktuelt tegn i listen til høyre for boksen Endre til.

6. Velg Finn.

7. Hvis du vil fortsette å søke, velger du Finn neste, Endre (for å endre gjeldende forekomst), Endre alle (en melding viser hvor mange
forekomster som endres), eller Endre/finn (for å endre gjeldende forekomst og søke etter neste forekomst).

8. Dialogboksen Finn/endre i InDesign har to søkeretningsknapper – forover og bakover. Ettersom søk forover er aktivert ved standard, kan du
endre til bakover for å snu om på søkeprosessen. Den nye funksjonaliteten lar deg søke etter tekstlinjer i kategoriene Tekst, GREP og
Glyph.

9. Velg Ferdig.

Hvis du ikke fikk søkeresultatene du forventet, kontrollerer du om du har fjernet all formatering fra tidligere søk. Du må kanskje utvide søket også.
Det kan for eksempel hende at du bare søker i et utvalg eller i en artikkel i stedet for i hele dokumentet. Du kan også søke etter tekst som vises
på et objekt, for eksempel et låst lag, en fotnote eller skjult betinget tekst, som for øyeblikket ikke er inkludert i søket.

Hvis du ombestemmer deg med hensyn til å endre tekst, velger du Rediger > Angre Erstatt tekst (eller Angre Erstatt all tekst).

Hvis du vil finne neste forekomst av et uttrykk du har søkt etter tidligere, uten å måtte åpne dialogboksen Finn/Endre, velger du Rediger > Finn
neste. I tillegg arkiveres tidligere søkestrenger i dialogboksen Finn/endre. Du kan velge en søkestreng på menyen til høyre for valget.

Finne og endre formatert tekst

1. Velg Rediger > Finn/endre.
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Merk:

Søke med jokertegn

Utklippstavle for metategnsøk

Erstatte med utklippstavleinnhold

Finne og fjerne uønsket tekst

XML-koder

Søk i retning forover eller bakover

Søk-menyen

2. Hvis valgene Finn format og Endre format ikke vises, velger du Flere valg. Omvendt kan du klikke Færre valg for å vise færre valg.

3. Klikk på boksen Finn format, eller velg ikonet Angi attributter du vil finne  til høyre for delen Finn formatinnstillinger.

4. Velg en formateringstype på den venstre siden av dialogboksen Finn formatinnstillinger. Velg deretter formateringsattributtene, og velg OK.

Enkelte OpenType-formateringsvalg vises både under OpenType-valg og Grunnleggende tegnformater (Sideplassering-menyen). For
informasjon om OpenType og andre formateringsattributter, søk etter relaterte emner i InDesign Hjelp.

Hvis du bare vil søke etter (eller erstatte) formatering, lar du boksen Finn eller Endre til være tomme.

5. Hvis du vil bruke formatering på teksten du finner, klikker du på boksen Endre format eller velger ikonet Angi attributter du vil endre  i delen
Endre formatinnstillinger. Velg en formateringstype, angi formateringsattributtene, og velg OK.

6. Bruk Finn- og Endre-knappene til å formatere teksten.

Hvis du angir formatering i søkekriteriene, vises informasjonsikoner over boksene Finn eller Endre til. Disse ikonene indikerer at
formateringsattributter er angitt, og at handlingen Finn eller Endre begrenses tilsvarende.

Hvis du raskt vil fjerne alle formateringsattributter under Finn formatinnstillinger eller Endre formatinnstillinger, velger du Fjern.

Vanlige teknikker for å finne/endre

Angi jokertegn, for eksempel Vilkårlig siffer eller Vilkårlig mellomrom, for å utvide søket. Hvis du for eksempel skriver inn
“s^?ng” i boksen Finn, søkes det etter ord som begynner med en “s” og slutter med “ng”, for eksempel “sang” og “syng”. Du kan enten skrive inn
jokertegn eller velge et alternativ på Jokertegn-undermenyen i listen ved siden av tekstfeltet Finn.

Hvis du vil søke etter metategn som lange tankestreker eller punkttegn, kan du først markere teksten og deretter
lime den inn i boksen Finn for å slippe å angi metategn. InDesign konverterer automatisk spesialtegn som er limt inn til de tilsvarende
metategnene.

Du kan erstatte med formatert eller uformatert innhold kopiert til utklippstavlen. Du kan til og med erstatte
tekst med et bilde som du har kopiert. Kopier objektet, og velg deretter et alternativ fra Annet-undermenyen i listen til høyre for boksen Endre til i
dialogboksen Finn/endre.

Hvis du vil fjerne uønsket tekst, definerer du teksten du vil fjerne i boksen Finn og lar boksen Endre til være tom
(pass på at ingen formatering er angitt i denne boksen).

Du kan bruke XML-koder på teksten du søker etter.

Du kan søke i retning forover eller bakover. Dette gir deg muligheten til å søke etter tekst i tilfelle du hopper
over tekst mens du søker etter den. Når du søker i retning forover eller bakover, kan du dermed finne tekst i stedet for å finne søket på nytt.

Søkevalg for å finne og endre tekst

Inneholder valg som angir søkeområdet.
Dokumenter
Søk i hele dokumentet, eller velg Alle dokumenter hvis du vil søke i alle åpne dokumenter.
Artikkel
Søk i all tekst i en markert ramme, inkludert tekst i andre koblede tekstrammer og skjult tekst. Velg Artikler hvis du vil søke i artikler i alle
markerte rammer. Dette valget vises bare hvis en tekstramme er markert, eller hvis du har plassert et innsettingspunkt.
Til slutten av artikkelen
Søk fra innsettingspunktet. Dette valget vises bare hvis du har plassert et innsettingspunkt.
Markering
Søk bare i markert tekst. Dette valget vises bare hvis du har markert tekst.
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Inkluder låste lag 

Inkluder låste artikler 

Inkluder skjulte lag 

Inkluder malsider 

Inkluder fotnoter 

Skill mellom store og små bokstaver 

Hele ord 

Til toppen av siden

Søker etter tekst i lag som er låst ved hjelp av dialogboksen Lagvalg. Du kan ikke erstatte tekst i låste lag.

Søker etter tekst i artikler som er sjekket ut som en del av en InCopy-arbeidsflyt. Du kan ikke erstatte tekst i låste artikler.

Søker etter tekst i lag som er skjult ved hjelp av dialogboksen Lagvalg. Når det oppdages tekst i et skjult lag, kan du se
utheving der teksten vises, men du kan ikke se teksten. Du kan erstatte tekst i skjulte lag.
Tekst i en skjult betingelse utelates alltid fra søket.

Søker etter tekst på malsider.

Søker etter fotnotetekst.

Søker bare etter tekst som har nøyaktig samme kombinasjon av små og store bokstaver som teksten i
boksen Finn. Et søk etter FørTrykk finner for eksempel ikke Førtrykk, førtrykk eller FØRTRYKK.

Ignorerer søketegnene hvis de er del av et lengre ord. Hvis du for eksempel søker etter hatt som et helt ord, ignorerer InDesign hatten.

Søke ved hjelp av GREP-uttrykk

I fanen GREP i dialogboksen Finn/endre kan du lage GREP-uttrykk for å finne alfanumeriske strenger og mønstre i lange dokumenter eller i
mange åpne dokumenter. Du kan skrive inn GREP-metategn manuelt eller velge dem fra listen Spesialtegn for søking. GREP-søk skiller som
standard mellom små og store bokstaver.

InDesign Secrets har publisert en liste over GREP-ressurser på InDesign GREP.

1. Velg Rediger > Finn/endre, og velg fanen GREP.

2. Nederst i dialogboksen kan du angi søkeområdet på Søk-menyen og velge ikoner for å inkludere låste lag, malsider, fotnoter og andre
objekter i søket.

3. I Finn-boksen kan du gjøre et av følgende for å lage et GREP-uttrykk.

Skriv inn søkeuttrykket manuelt. (Se Metategn for søk.)

Velg ikonet for Spesialtegn for søking til høyre for valget Finn, og angi valg fra undermenyene Plasseringer, Gjenta, Samsvar,
Modifikatorer og Posix for å bidra til å lage søkeuttrykket.

4. Skriv eller lim inn erstatningsteksten i boksen Endre til.

5. Velg Finn.

6. Hvis du vil fortsette å søke, velger du Finn neste, Endre (for å endre gjeldende forekomst), Endre alle (en melding viser hvor mange
forekomster som endres), eller Endre/finn (for å endre gjeldende forekomst og søke etter neste forekomst).

7. Dialogboksen Finn/endre i InDesign har to søkeretningsknapper – forover og bakover. Ettersom søk forover er aktivert ved standard, kan du
endre til bakover for å snu om på søkeprosessen. Den nye funksjonaliteten lar deg søke etter tekstlinjer i kategoriene Tekst, GREP og
Glyph.

Med GREP-maler kan du dessuten bruke en tegnstil på tekst som samsvarer med GREP-uttrykket. Du kan teste GREP-uttrykket i
dialogboksen GREP-maler. Du kan legge til eksemplene du ønsker å finne i et avsnitt, og deretter angi en tegnstil og et GREP-uttrykk i
dialogboksen GREP-maler. Når du aktiverer Forhåndsvisning, kan du redigere uttrykket til alle eksemplene påvirkes slik du ønsker.
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Tips til hvordan du lager GREP-søk

Her får du noen tips til hvordan du lager GREP-uttrykk.

Mange søk under fanen GREP ligner på dem i fanen Tekst, men vær klar over at du må sette inn ulike koder avhengig av hvilken fane du
bruker. Vanligvis starter metategnene i fanen Tekst med en ^ (for eksempel ^t for en tabulator), og metategn i fanen GREP starter med en \
(for eksempel \t for en tabulator). Ikke alle metategn følger imidlertid denne regelen. For eksempel er et avsnittsskift ^p i fanen Tekst og \r i
fanen GREP. Hvis du vil se en liste over metategn som brukes i fanene Tekst og GREP, ser du Metategn for søk.

Hvis du vil søke etter tegn som har symbolbetydning i GREP, skriver du inn en omvendt skråstrek (\) før tegnet for å indikere at tegnet som
kommer etter, er litteralt. Et punktumsøk (.) søker for eksempel eller alle tegn i et GREP-søk. Hvis du vil søke etter et faktisk punktum,
skriver du inn “\.”

Arkiver GREP-søket som en spørring hvis du planlegger å bruke det ofte eller dele det med noen andre. (Se Finne/endre elementer ved bruk
av søk.)

Bruk parenteser for å dele opp søke i underuttrykk. Hvis du for eksempel vil søke etter “cat” eller “cot”, kan du bruke strengen c(a|o)t.
Parenteser er særlig nyttige for å identifisere grupperinger. Når du for eksempel søker etter “the (cat) and the (dog)”, identifiseres “cat” som
Funnet tekst 1 og “dog” som Funnet tekst 2. Du kan bruke Funnet tekst-uttrykkene (for eksempel $1 for Funnet tekst 1) til å endre bare deler
av teksten som er funnet.

Eksempler på GREP-søk

Følg disse eksemplene for å lære hvordan du drar nytte av GREP-uttrykk.

Eksempel 1: Finne tekst i anførselstegn

La oss anta at du vil søke etter ord i anførselstegn (for eksempel "Spania"), og du vil fjerne anførselstegnene og bruke en mal på ordet (slik at det
blir Spania i stedet for “Spania”). Uttrykket (“)(\w+)(”) inkluderer tre grupperinger, som angitt av parentesene ( ). Den første og tredje
grupperingen søker etter anførselstegn, og den andre grupperingen søker etter ett eller flere tegn i ord.

Du kan bruke Funnet tekst-uttrykkene til å henvise til disse grupperingene. $0, for eksempel, henviser til all funnet tekst, og $2 henviser bare til
den andre grupperingen. Hvis du setter inn $2 i Endre til-feltet og angir en tegnstil i Endre format-feltet, kan du søke etter et ord i anførselstegn
og deretter erstatte det med en tegnstil. Fordi bare $2 er angitt, fjernes grupperingene $1 og $3. (Hvis du angir $0 eller $1$2$3 i Endre til-feltet,
brukes tegnstilen også på anførselstegnene.)

GREP-eksempel
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A. Finner alle tegn i ord som står i anførselstegn B. Tegnstilen brukes på den andre grupperingen (ordet), mens den første og den tredje
grupperingen (venstre og høyre anførselstegn) fjernes C. Tegnstil angitt 

Dette eksemplet søker bare etter enkle ord i anførselstegn. Hvis du vil søke etter uttrykk i parentes, legger du til uttrykk med jokertegn, for
eksempel (\s*.*\w*\d*), som ser etter mellomrom, tegn, tegn i ord og sifre.

Eksempel 2: Telefonnumre

InDesign inneholder en rekke forhåndsdefinerte søk du kan velge på Spørringer-menyen. Du kan for eksempel velge spørringen Konvertering av
telefonnummer, som ser slik ut:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Telefonnumre i USA kan vises på flere måter, for eksempel 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 og 206 555 3982. Denne strengen
søker etter alle variasjonene. De første tre sifrene (\d\d\d) i telefonnummeret kan, men trenger ikke, stå i parentes, og et spørsmålstegn står derfor
etter parentesen: \(? og \)?. Legg merke til at den omvendte skråstreken \ angir at det søkes etter den faktiske parentesen, og at den ikke er del
av et underuttrykk. Klammeparentesene [ ] finner alle tegn inni dem, så i dette tilfellet finner [-. ] en bindestrek, et punktum eller et mellomrom.
Spørsmålstegnet etter klammeparentesen angir at objektene inni er valgfrie i søket. Sifrene står i parentes, noe som angir grupperinger som kan
henvises til i Endre til-feltet.

Du kan redigere grupperingshenvisningene i Endre til-feltet etter behov. Du kan for eksempel bruke disse uttrykkene:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Flere GREP-eksempler

Eksperimenter med eksemplene i denne tabellen for å lære mer om GREP-søk.

Uttrykk Søkestreng Eksempeltekst Samsvar (fet skrift)

Tegnklasse

[ ]

[abc]

Finner bokstaven a, b eller
c.

Maria cuenta bien. Maria cuenta bien.

Begynnelsen av avsnitt

^

^~_.+

Dette søker i starten på
avsnittet (^) etter en lang
tankestrek (~_) etterfulgt
av et vilkårlig tegn ( . ) en
eller flere ganger (+).

“Vi så — eller i hvert fall
tror vi at vi så — en lilla
ku.”

—Konrad Yoes

“Vi så — eller i hvert fall
tror vi at vi så — en lilla
ku.”

—Konrad Yoes

Negativ lookahead

(?!mønster)

InDesign (?!CS.*?)

Den negative lookaheaden
stemmer bare overens
med søkestrengen hvis
den ikke etterfølges av det
angitte mønsteret.

InDesign, InDesign 2.0,
InDesign CS og InDesign
CS2

InDesign, InDesign 2.0,
InDesign CS og InDesign
CS2

Positiv lookahead

(?=mønster)

InDesign (?=CS.*?)

Den positive lookaheaden
stemmer bare overens
med søkestrengen hvis
den etterfølges av det
angitte mønsteret.

InDesign, InDesign 2.0,
InDesign CS og InDesign
CS2

InDesign, InDesign 2.0,
InDesign CS og InDesign
CS2
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Bruk lignende mønstre for
negative lookbehind (?
<!mønster) og positive
lookbehind (?<=mønster).

Grupperinger

( )

(en) (god) (stil) En god stil må først og
fremst være klar.

En god stil må først og
fremst være klar.

All funnet tekst = en god
stil; Funnet tekst 1= en;
Funnet tekst 2 = god;
Funnet tekst 3= stil

Opphever markering av
parenteser

(?:uttrykk)

(en) ($:god) (stil) En god stil må først og
fremst være klar.

En god stil må først og
fremst være klar.

All funnet tekst = en god
stil; Funnet tekst 1= en;
Funnet tekst 2 = stil

Ikke skill mellom små og
store bokstaver

(?i)

(?i)eple

Du kan også bruke (?
i:eple)

Eple eple EPLE Eple eple EPLE

Skill mellom små og store
bokstaver

(?-i)

(?-i)eple Eple eple EPLE Eple eple EPLE

Flere linjer på

(?m)

(?m)^\w+

I dette eksemplet søker
uttrykket etter ett eller flere
(+) tegn i ord (\w) i starten
på en linje (^). (?m)-
uttrykket gjør at alle linjer i
den funnede teksten kan
behandles som atskilte
linjer.

(?m)^\w samsvarer med
begynnelsen av hvert
avsnitt. (?-m)^\w
samsvarer bare med
begynnelsen av artikkelen.

En To Tre Fire Fem Seks
Sju Åtte

En To Tre Fire Fem Seks
Sju Åtte

Flere linjer av

(?-m)

(?-m)^\w+ En To Tre Fire Fem Seks
Sju Åtte

En To Tre Fire Fem Seks
Sju Åtte

Enkeltlinje på

(?s)

(?s)c.a

Dette søker etter alle tegn
( . ) mellom bokstavene c
og a. (?s)-uttrykket
stemmer overens med alle
tegn, selv om de finnes på
neste linje.

(.) samsvarer med alt
annet enn et avsnittsskift.
(?s)(.) samsvarer med alt,
inkludert avsnittsskift.

abc abc abc abc abc abcabc abc

Enkeltlinje av (?-s)c.a abc abc abc abc abc abc abc abc

Gjenta antall ganger

{ }

b{3} samsvarer nøyaktig 3
ganger

b(3,} samsvarer minst 3

abbc abbbc abbbbc
abbbbbc

abbc abbbc abbbbc
abbbbbc

abbc abbbc abbbbc
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Metategn for søk

Metategn representerer et tegn eller symbol i InDesign. Metategn i delen Tekst i dialogboksen Finn/endre begynner med en cirkumfleks (^).
Metategn i kategorien GREP begynner med en tilde (~) eller en omvendt skråstrek (\). Du kan skrive inn metategn i fanen Tekst eller GREP i
dialogboksen Finn/endre.

Hvis du arkiverer strenger som spørringer, sparer du tid på å slippe å rette opp tegnsettingsfeil.

ganger

b{3,}? samsvarer minst 3
ganger (korteste samsvar)

b{2,3} samsvarer minst 2
ganger og ikke mer enn 3

b{2,3}? samsvarer minst 2
ganger og ikke mer enn 3
(korteste samsvar)

abbbbbc

abbc abbbc abbbbc
abbbbbc

abbc abbbc abbbbc
abbbbbc

abbc abbbc abbbbc
abbbbbc

Tegn Metategn i fanen Tekst: Metategn i fanen GREP:

Tabulatortegn ^t A.

Avsnittsslutt ^p \r

Tvunget linjeskift ^n \n

Vilkårlig sidetall ^# ~#

Gjeldende sidetall ^N ~N

Neste sidetall ^X ~X

Forrige sidetall ^V ~V

* Hvilken som helst variabel ^v ~v

Seksjonsmerke ^x ~x

* Forankret objektmerke ^a ~a

* Merke for fotnotereferanse ^F ~F

* Stikkordmerke ^I ~I

Punkt ^8 ~8

Japansk punkt ^5 ~5

Cirkumflekstegn ^^ \^

Omvendt skråstrek \ \\

Symbol for opphavsrett ^2 ~2

Ellipse ^e ~e

Tilde ~ \~

Avsnittsmerke ^7 ~7
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Symbol for registrert varemerke ^r ~r

Paragraftegn ^6 ~6

Varemerke ^d ~d

Startparentes ( \(

Sluttparentes ) \)

Venstre klammeparentes { \{

Høyre klammeparentes } \}

Venstre hakeparentes [ \[

Høyre hakeparentes ] \]

Lang tankestrek ^_ ~_

Kort tankestrek ^= ~=

Myk bindestrek ^- ~-

Hard bindestrek ^~ ~~

Ideografisk mellomrom ^( ~(

Langt mellomrom ^m ~m

Kort mellomrom ^> ~>

Tredjedels mellomrom ^3 ~3

Kvart mellomrom ^4 ~4

Sjettedels mellomrom ^% ~%

Justert mellomrom ^f ~f

Hårmellomrom ^| ~|

Hardt mellomrom ^s ~s

Hardt mellomrom (fast bredde) ^S ~S

Tynt mellomrom ^< ~<

Tegnmellomrom ^/ ~/

Tegnsettingsmellomrom ^. ~.

^ Utklippstavleinnhold, formatert ^c ~c

^ Utklippstavleinnhold, uformatert ^C ~C

Hvilket som helst dobbelt
anførselstegn

“ “

Hvilket som helst enkelt anførselstegn ' '

Rett dobbelt anførselstegn ^“ ~“

Dobbelt venstre anførselstegn ^{ ~{
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Dobbelt høyre anførselstegn ^} ~}

Rett enkelt anførselstegn ^' ~'

Enkelt venstre anførselstegn ^[ ~[

Enkelt høyre anførselstegn ^] ~]

Standard linjeskift ^b ~b

Spalteskift ^M ~M

Rammeskift ^R ~R

Sideskift ^P ~P

Oddetallssideskift ^L ~L

Partallssideskift ^E ~E

Mykt linjeskift ^k ~k

Høyre innrykkstabulator ^y ~y

Innrykk hit ^i ~i

Slutt på kjedet mal her ^h ~h

Deaktiver ligaturer ^j ~j

* Variabel for løpende topptekst
(avsnittstil)

^Y ~Y

* Variabel for løpende topptekst
(tegnstil)

^Z ~Z

* Variabel for egendefinert tekst ^u ~u

* Variabel for siste sidetall ^T ~T

* Variabel for kapittelnummer ^H ~H

* Variabel for opprettelsesdato ^S ~S

* Variabel for endret dato ^o ~o

* Variabel for utskriftsdato ^D ~D

* Variabel for filnavn ^l (liten L) ~l (liten L)

* Hvilket som helst siffer ^9 \d

* Hvilket som helst tegn som ikke er et
siffer

\D

* Hvilken som helst bokstav ^$ [\l\u]

* Hvilket som helst tegn ^? . (setter inn punktum i Endre til)

* Blanktegn (alle mellomrom eller
tabulatorer)

^w \s (setter inn mellomrom i Endre til)

* Ethvert tegn som ikke er et
mellomrom

\S
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* Hvilket som helst tegn i ord \w

* Ethvert tegn som ikke er et tegn i
ord

\W

* Hvilken som helst stor bokstav \u

* Ethvert tegn som ikke er en stor
bokstav

\U

* Hvilken som helst liten bokstav \l

* Ethvert tegn som ikke er en liten
bokstav

\L

^ All funnet tekst $0

Funnet tekst 1-9 $1 (angir nummeret for grupperingen
som er funnet, for eksempel $3 for den
tredje grupperingen. Grupperinger står
i parentes)

* Kanji ^K ~K

* Begynnelsen av ord \<

* Slutten av ord \>

* Ordgrense \b

* Motsatt av ordgrense \B

* Begynnelsen av avsnitt ^

*Slutten av avsnitt [plassering] $

* Null eller én gang ?

* Null eller flere ganger *

* Én eller flere ganger +

* Null eller én gang (korteste samsvar) ??

* Null eller flere ganger (korteste
samsvar)

*?

* Én eller flere ganger (korteste
samsvar)

+?

* Markering av underuttrykk ( )

* Opphever markering av underuttrykk (?: )

* Tegnsett [ ]

* Eller |

* Positiv Lookbehind (?<= )

* Negativ Lookbehind (?<! )

* Positiv Lookahead (?= )

* Negativ Lookahead (?! )
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* Kan bare skrives inn i boksen Finn, ikke i boksen Endre til.

^ Kan skrives inn i boksen Endre til, men ikke i boksen Finn.

Finne og endre objekter

Du kan bruke kommandoen Finn/endre til å erstatte attributtene og effektene som gjelder for objekter, grafikkrammer og tekstrammer. Hvis du for
eksempel vil gi skygger samme farge, gjennomsiktighet og forskyvningsavstand, kan du bruke kommandoen Finn/endre til å søke etter og erstatte
skygger i hele dokumentet.

1. Velg Rediger > Finn/endre.

2. Velg fanen Objekt.

3. Velg boksen Finn objektformat, eller klikk på ikonet Angi attributter du vil finne .

4. Velg en formateringstype på den venstre siden av dialogboksen Valg for Finn objektformat. Velg deretter formateringsattributtene, og
velg OK.

Kontroller at kategoriene du vil søke etter, har riktig status. Du kan velge mellom disse tre statusene for hver effektkategori: på, av eller
ignorert. Hvis du for eksempel angir På for Skygge, inkluderes skyggeformatering i søket. Hvis du angir Av for Skygge, søker du etter
objekter der skytteformatering er av. Hvis du angir Ignorer for Skygge, utelates skygger fra søket.

* Ikke skill mellom små og store
bokstaver

(?i)

* Skill mellom små og store bokstaver (?-i)

* Flere linjer på (?m)

* Flere linjer av (?-m)

* Enkeltlinje på (?s)

* Enkeltlinje av (?-s)

* Ethvert alfanumerisk tegn [[:alnum:]]

* Ethvert alfabetisk tegn [[:alpha:]]

* Ethvert tomt tegn, enten mellomrom
eller tabulator

[[:blank:]]

* Ethvert kontrolltegn [[:control:]]

* Ethvert grafisk tegn [[:graph:]]

* Ethvert utskrivbart tegn [[:print:]]

* Ethvert tegnsettingstegn [[:punct:]]

* Ethvert tegn med lengre kode enn
255 (gjelder bare tegnklassene som
kjennetegnes av brede tegn)

[[:unicode:]]

* Ethvert heksadesimalt siffertegn: 0-9,
a-f og A-F

[[:xdigit:]]

* Ethvert tegn i et bestemt
tegnvariantsett, for eksempel a, à, á,
â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä og Å

[[=a=]]
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Til toppen av siden

5. Hvis du vil bruke formatering på objektet du finner, klikker du på boksen Endre objektformat eller velger ikonet Angi attributter du vil endre  i
delen Endre formatinnstillinger. Velg en formateringstype, angi formateringsattributtene, og velg OK.

6. Velg Finn- og Endre-knappene hvis du vil formatere objektene.

Finne og endre tegnvarianter

Tegnvariant-delen i dialogboksen Finn/endre er spesielt nyttig hvis du vil erstatte tegnvarianter som deler samme Unicode-verdi med andre
lignende tegnvarianter, for eksempel alternative tegnvarianter.

InDesign Secrets har publisert et detaljert eksempel på hvordan du finner og endrer tegnvarianter på Finne og endre tegnvarianter.

1. Velg Rediger > Finn/endre.

2. Nederst i dialogboksen angir du et område på Søk-menyen og velger ikoner for å angi om objekter som låste lag, malsider og fotnoter skal
inkluderes i søket.

3. Under Finn tegnvariant markerer du skrifttypefamilien og -stilen der tegnvarianten er plassert.

Det er bare skrifttypene som er brukt på teksten i det gjeldende dokumentet, som vises på menyen Skrifttypefamilie. Skrifttyper i ubrukte
maler vises ikke.

4. Hvis du vil skrive inn tegnvarianten som du vil finne i boksen Tegnvariant, gjør du ett av følgende:

Velg knappen ved siden av boksen Tegnvariant, og dobbeltklikk deretter på en tegnvariant i panelet. Dette panelet fungerer som
Tegnvarianter-panelet.

Velg Unicode eller GID/CID, og skriv inn koden for tegnvarianten.

Du kan bruke andre metoder til å skrive inn tegnvarianten som du ønsker å finne i boksen Tegnvariant. Marker en tegnvariant i
dokumentvinduet, og velg Last inn valgt tegnvariant i Finn på hurtigmenyen, eller marker en tegnvariant i Tegnvarianter-panelet, og velg
Last inn tegnvariant i Finn på hurtigmenyen.

5. Under Endre tegnvariant skriver du inn erstatningstegnvarianten ved å bruke de samme teknikkene som du bruker til å skrive inn
tegnvarianten du søker etter.

6. Velg Finn.

7. Hvis du vil fortsette å søke, velger du Finn neste, Endre (for å endre tegnvarianten som ble funnet sist), Endre alle (en melding viser hvor
mange forekomster som endres), eller Endre/finn (for å endre gjeldende forekomst og søke etter neste forekomst).

8. Dialogboksen Finn/endre i InDesign har to søkeretningsknapper – forover og bakover. Ettersom søk forover er aktivert ved standard, kan du
endre til bakover for å snu om på søkeprosessen. Den nye funksjonaliteten lar deg søke etter tekstlinjer i kategoriene Tekst, GREP og
Glyph.

9. Velg Ferdig.

Finne og endre skrifter

Bruk kommandoen Finn skrift til å søke etter og vise skrifttypene du bruker i dokumentet. Deretter kan du erstatte en hvilken som helst skrifttype
(unntatt skrifttyper i importert grafikk) med en hvilken som helst annen skrifttype på systemet. Du kan til og med erstatte en skrifttype som er en
del av en tekstmal. Merk følgende:

Et skrifttypenavn oppføres én gang for bruk i layouten og hver gang den brukes i et importert bilde. Hvis du for eksempel bruker den samme
skrifttypen tre ganger i layouten og tre ganger i importerte bilder, vises den fire ganger i dialogboksen Finn skrift – én gang for alle
forekomstene i layouten og tre ganger til for hvert importerte bilde. Hvis en skrift ikke er fullstendig innebygd i grafikk, vises kanskje ikke
skriftnavnet i dialogboksen Finn skrift.

Finn skrift er ikke tilgjengelig i et artikkelredigeringsvindu.

I dialogboksen Finn skrift angir ikoner skrifttyper eller skriftstatus, for eksempel Type 1-skrifttyper , importerte bilder , TrueType-
skrifttyper , OpenType-skrifttyper  og manglende skrifttyper .

Du kan finne og endre sammensatte skrifttyper, men du kan ikke endre sammensatte skrifttyper som er del av sammensatte skrifttyper.
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Bruk kommandoen Tekst > Finn skrift til å analysere bruken av skrifttyper på sider og i importert grafikk, slik at utskriften blir konsekvent. Hvis
du vil finne og endre bestemte tekstattributter, tegn eller maler, bruker du Rediger > Finn/endre i stedet.

1. Velg Tekst > Finn skrift.

2. Marker ett eller flere skrifttypenavn i listen Skrifter i dokumentet.

3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil finne første forekomst av den markerte skrifttypen i layouten, velger du Finn første. Teksten som denne skrifttypen brukes på,
vises. Knappen Finn første er ikke tilgjengelig hvis den markerte skrifttypen brukes i et importert bilde, eller hvis du markerte flere
skrifttyper i listen.

Hvis du vil markere et importert bilde som inneholder en skrifttype som er merket med et ikon for importert bilde  Bildet vises.
Knappen Finn grafikk er ikke tilgjengelig hvis den markerte skrifttypen bare brukes i layouten, eller hvis du markerte flere skrifttyper i
listen Skrifter i dokumentet.

4. Hvis du vil ha mer informasjon om en markert skrifttype, velger du Mer info. Hvis du vil skjule informasjonen, velger du Mindre info.
Informasjonsområdet tømmes hvis du markerer flere skrifttyper i listen.

En skrifttype kan være oppført som Ukjent hvis filen for det markerte bildet ikke inneholder informasjon om den. Skrifttyper i
punktgrafikkbilder (for eksempel TIFF-bilder) vises ikke i listen i det hele tatt siden de ikke er ekte tegn.

5. Hvis du vil erstatte en skrifttype, velger du den nye skrifttypen du vil bruke, fra listen Erstatt med, og deretter gjør du ett av følgende:

Hvis du bare vil endre én forekomst av den markerte skrifttypen, velger du Endre. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis flere skrifttyper er
markert.

Hvis du vil endre skrifttypen i denne forekomsten og finne den neste forekomsten, velger du Endre/finn. Dette valget er ikke tilgjengelig
hvis flere skrifttyper er markert.

Hvis du vil endre alle forekomster av skrifttypen som er markert i listen, velger du Endre alle. Hvis du vil omdefinere en avsnitts- eller
tegnstil som inneholder skrifttypen det søkes etter, velger du Omdefiner mal når alt endres.

Når det ikke er flere forekomster av en skrifttype i filen, fjernes denne skrifttypen fra listen Skrifter i dokumentet.

Hvis du vil endre skrifttyper i importert grafikk, bruker du applikasjonen som bildet opprinnelig ble eksportert fra, og erstatter bildet
eller oppdaterer koblingen i Koblinger-panelet.

6. Hvis du valgte Endre, velger du Finn neste for å finne den neste forekomsten av skrifttypen.

7. Velg Ferdig.

Du kan åpne dialogboksen Finn skrift mens du forhåndskontrollerer et dokument. Velg fanen Skrifter i dialogboksen Forhåndskontroller, og velg
deretter Finn skrift.

Hvis du vil vise systemmappen der skrifttypen vises, markerer du skrifttypen i dialogboksen Finn skrift og velger Vis i Utforsker (Windows) eller
Vis i Finder (Mac OS).

Finne/endre objekter ved hjelp av spørringer

Du kan finne og endre tekst, objekter og tegnvarianter ved å bruke eller lage en spørring. En spørring er en definert handling for å finne og endre.
InDesign har flere spørringsforvalg for å endre tegnsettingsformater og andre nyttige handlinger, for eksempel å endre telefonnummerformater.
Hvis du arkiverer en spørring som du har laget, kan du kjøre den på nytt senere og dele den med andre.

Søke ved hjelp av spørringer

1. Velg Rediger > Finn/endre.

2. Velg en spørring fra Spørring-listen.

Spørringene grupperes etter type.

3. Angi et område for søket på Søk-menyen.

Søkeområdet arkiveres ikke med spørringen.
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Mac OS

Windows XP

Windows Vista og Windows 7

4. Velg Finn.

5. Hvis du vil fortsette å søke, velger du Finn neste, Endre (for å endre teksten eller tegnet som ble funnet sist), Endre alle (en melding viser
hvor mange forekomster som endres) eller Endre/finn (for å endre tekst eller tegn og fortsette søket).

Når du har valgt en spørring for søk, kan du justere innstillingene for å finjustere søket.

Arkivere spørringer

Arkiver en spørring i dialogboksen Finn/endre hvis du vil kjøre den på nytt senere eller dele den med andre. Navnet på spørringene du arkiverer,
vises i Spørring-listen i dialogboksen Finn/endre.

1. Velg Rediger > Finn/endre.

2. Velg Tekst, GREP eller en annen fane for å utføre søket du ønsker.

3. Under Søk-menyen kan du velge ikoner for å angi om objekter som låste lag, malsider og fotnoter skal inkluderes i søket.

Disse objektene inkluderes i den arkiverte spørringen. Søkeområdet arkiveres imidlertid ikke med spørringen.

4. Definer feltene Finn og Endre til. (Se Metacharacters for searching and Søk ved hjelp av GREP-uttrykk.)

5. Velg Arkiver spørring-knappen i dialogboksen Finn/endre, og gi spørringen et navn.

Hvis du oppgir navnet på en eksisterende spørring, blir du spurt om vil erstatte den. Velg Ja hvis du vil oppdatere den eksisterende spørringen.

Slette spørringer

Marker spørringen i Spørring-listen, og velg Slett spørring-knappen.

Laste inn spørringer

Egendefinerte spørringer arkiveres som XML-filer. Navnet på egendefinerte spørringer vises i Spørring-listen i dialogboksen Finn/endre.

Hvis du vil laste inn en mottatt spørring slik at den vises i Spørring-listen, må du kopiere spørringsfilen til den aktuelle plasseringen:

Brukere\[brukernavn]\Bibliotek\Preferences\Adobe InDesign\[Versjon]\[Språk]\Find-Change Queries\[spørringstype]

Documents and Settings\[brukernavn]\Programdata\Adobe\InDesign\\[Versjon]\[Språk]\Find-Change Queries\[spørringstype]

Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\\[Versjon]\[Språk]\Find-Change
Queries\[spørringstype]

Adobe anbefaler også
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Punktmerking og nummerering

Til toppen av siden

Lage punktmerkede eller nummererte lister
Formatere en punktmerket eller nummerert liste
Endre punkttegn
Endre valg for nummererte lister
Definere lister
Opprette en avsnittsmal for løpende lister
Opprette lister med flere nivåer
Opprette løpende bildetekster for figurer og tabeller
Starte på nytt eller fortsette nummereringen av en liste
Konvertere punktmerkede eller nummererte lister til tekst

Lage punktmerkede eller nummererte lister
I punktmerkede lister begynner hvert avsnitt med et punkt. I nummererte lister begynner alle avsnitt med et uttrykk som inneholder et tall eller en
bokstav og et skilletegn, for eksempel et punktum eller en parentes. Numrene i nummererte lister oppdateres automatisk når du legger til eller
fjerner avsnitt i listen. Du kan endre typen punkt- eller nummereringsmal, skilletegnet, skriftattributtene og tegnmalene samt type og størrelse for
innrykksmellomrommet.

Du kan ikke bruke tekstverktøyet til å velge punktene eller numrene i en liste. I stedet redigerer du formatering og innrykksmellomrom i
dialogboksen Punktmerking og nummerering, Avsnitt-panelet eller delen Punktmerking og nummerering i dialogboksen Avsnittsmal (hvis punktene
eller numrene er del av en mal).

Punktmerket liste og nummerert liste

En rask måte å opprette en punktmerket eller nummerert liste på, er å skrive inn listen, markere den og deretter velge knappen Punktliste eller
Nummerert liste i kontrollpanelet. Med disse knappene kan du aktivere eller deaktivere listen og bytte mellom punkt og numre. Du kan også gjøre
punkt og numre del av en avsnittsmal og lage lister ved å tilordne maler til avsnitt.

Merk: Automatisk genererte punkt- og nummertegn settes ikke inn i teksten. Derfor kan du ikke finne dem ved hjelp av tekstsøk eller velge dem
med tekstverktøyet, med mindre du konverterer dem til tekst. I tillegg vises ikke punktmerking og nummerering i artikkelredigeringsvinduet (unntatt
i avsnittsmalkolonnen).
Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter punktmerkede og nummererte lister, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0077_no.

InDesign Docs har utgitt en rekke artikler om bruk av punktmerking og nummerering til å opprette konturer, lister med flere nivåer, bildetekst for
figurer og nummererte trinn.

1. Marker avsnittene som skal bli med i listen, eller klikk for å plassere innsettingspunktet der du vil at listen skal begynne.
2. Gjør ett av følgende:

Klikk på knappen Punktliste  eller Nummerert liste  i kontrollpanelet (i avsnittsmodus). Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg
(Mac OS) mens du klikker en knapp for å vise dialogboksen Punktmerking og nummerering.

Velg Punktmerking og nummerering i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet. For Listetype velger du enten Punktmerking eller
Nummerering. Angi ønskede innstillinger, og velg deretter OK.
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Bruk en avsnittsmal som inneholder punktmerking eller nummerering.

3. Du kan fortsette listen i neste avsnitt ved å flytte innsettingspunktet til slutten av listen og trykke på Enter eller Retur.
4. Hvis du vil avslutte listen (eller listesegmentet hvis listen skal fortsette senere i artikkelen), klikker du på knappen Punktmerket liste eller

Nummerert liste i kontrollpanelet på nytt. Du kan også velge Punktmerking og nummerering på menyen i Avsnitt-panelet.

Formatere en punktmerket eller nummerert liste
1. Bruk tekstverktøyet  til å markere det punktmerkede eller nummererte avsnittet du vil formatere på nytt.
2. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Punktmerking og nummerering:

Velg Punktmerking og nummerering på menyen i kontrollpanelet (i avsnittsmodus) eller menyen i Avsnitt-panelet.

Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og klikk på knappen Punktliste  eller Nummerert liste .

3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Punktmerking og nummerering:

Endre punkttegnet.

Endre valg for nummererte lister.

Velg en mal for numrene eller punktene i Tegnmal-listen.

4. Hvis du vil endre plasseringen til punktet eller nummeret, angir du ett av følgende:
Justering Venstrejusterer, midtstiller eller høyrejusterer punktene eller numrene innenfor det horisontale området som er satt av til numre.
(Hvis dette området er smalt, er forskjellen mellom de tre valgene ubetydelig.)

Venstreinnrykk Angi hvor langt til venstre linjene etter den første linjen rykkes inn.

Innrykk på første linje Styrer hvor punktet eller nummeret plasseres.

Sett Innrykk av første linje til en høyere verdi hvis du vil at skilletegnet i nummereringen i lange lister skal justeres slik at skilletegnene
plasseres på linje under hverandre. Hvis du for eksempel vil at "9." og "10." skal justeres i forhold til punktumet, setter du Justering til Høyre
og øker innrykket for den første linjen gradvis inntil tallene står på linje under hverandre (Forhåndsvisning må være aktivert).

Hvis du vil bruke hengende innrykk, angir du en positiv verdi (for eksempel 2p0) for Venstreinnrykk, og en tilsvarende negativ verdi (for
eksempel -2p0) for Innrykk av første linje.

Plasseringsinnstillinger

A.  Hengende innrykk B.  Venstrejustert liste

Merk: Innstillingene Venstreinnrykk, Innrykk av første linje og Tabulatorplassering i dialogboksen Punktmerking og nummerering er
avsnittsattributter. Hvis du endrer disse innstillingene i Avsnitt-panelet, endres derfor også formatene for punktlister og nummererte lister.

Tabulatorplassering Aktiverer tabulatorplasseringen for å opprette mellomrom mellom punktet eller nummeret og starten på listeobjektet.

Som standard arver punkt og numre noe av tekstformateringen fra det første tegnet i avsnittet de er knyttet til. Hvis det første tegnet i ett avsnitt er
ulikt det første tegnet i andre avsnitt, kan nummererings- eller punkttegnet bli inkonsekvent i forhold til andre listeelementer. Hvis dette ikke er
ønsket format, oppretter du en tegnmal for numre eller punkt som du bruker på listen ved hjelp av dialogboksen Punktmerking og nummerering.
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Kursivert første ord i trinn 3 gjør at nummereringen også blir kursivert, med mindre du oppretter en tegnmal for numre og bruker den på listen.

Endre punkttegn
Hvis du ikke vil bruke et av de eksisterende punkttegnene, kan du legge til andre punkttegn i Punkttegn-rutenettet. Et punkttegn som er tilgjengelig
i én skrifttype, trenger ikke å være tilgjengelig i en annen. Du kan velge om skrifttypen skal huskes for hvert punkttegn du legger til.

Hvis du vil bruke et punkt du finner i en bestemt skrifttype (for eksempel den pekende hånden fra Dingbats), må du sørge for å angi at punktet skal
huske den skrifttypen. Hvis du bruker et enkelt punkttegn, er det sannsynligvis best ikke å huske skrifttypen ettersom de fleste skrifttypene har sin
egen versjon av det punkttegnet. Avhengig av om du velger Husk skrift med punktmerking, kan et punkt du legger til, vise til en Unicode-verdi og
en bestemt skriftfamilie og -stil eller bare til en Unicode-verdi.

Merk: Punkt som bare refererer til Unicode-verdien (uten en husket skrifttype), vises med en rød "u"-indikator.

Dialogboksen Punktmerking og nummerering
A. Punkt uten husket skrift B. Punkt med husket skrift

Endre punkttegnet
1. Velg Punktmerking og nummerering på menyen i kontrollpanelet eller Avsnitt-panelet.
2. Velg Punktmerking på Listetype-menyen i dialogboksen Punktmerking og nummerering.
3. Velg et annet punkttegn, og velg deretter OK.

Legge til et punkttegn
1. Velg Punktmerking på Listetype-menyen i dialogboksen Punktmerking og nummerering, og velg deretter Legg til.
2. Velg tegnet du vil bruke som punkttegn. (Ulike skriftfamilier og skriftstiler inneholder ulike tegnvarianter.)
3. Hvis du vil at det nye punktet skal huske den valgte skrifttypen og -stilen, velger du Husk skrift med punktmerking.
4. Velg Legg til.

Merk: Listen over punkttegn arkiveres i dokumentet slik som avsnitts- og tegnmaler. Når du limer inn eller laster inn avsnittsmaler fra et annet
dokument, vises eventuelle punkttegn som er brukt i de malene, i dialogboksen Punktmerking og nummerering sammen med de andre punktene
som er definert for det aktuelle dokumentet.

Fjerne et punkttegn
1. Velg Punktmerking på Listetype-menyen i dialogboksen Punktmerking og nummerering.
2. Marker punkttegnet du vil fjerne, og velg Slett. (Det første forhåndsdefinerte punkttegnet kan ikke slettes.)
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Endre valg for nummererte lister
Numrene i nummererte lister oppdateres automatisk når du legger til eller fjerner avsnitt i listen. Avsnitt som er del av den samme listen,
nummereres i løpende rekkefølge. Disse avsnittene trenger ikke å følge etter hverandre så lenge du definerer en liste for dem.

Du kan også opprette en liste med flere nivåer der listeobjekter nummereres i konturform og rykkes inn med ulike grader.

1. Åpne dialogboksen Punktmerking og nummerering.
2. Velg hvilken type nummerering du vil bruke, under Nummereringsstil på Format-menyen.
3. I Nummer-boksen bruker du standarduttrykk – punktum (.) og tabulatormellomrom (^t) eller lager ditt eget talluttrykk. Du skriver inn et

talluttrykk ved å slette punktumet etter tallmetategnet (^#) og gjøre ett av følgende:

Skriv inn et tegn (for eksempel sluttparentes) eller flere tegn i stedet for punktumet.

Velg et objekt (for eksempel Lang tankestrek eller Ellipser) på menyen Sett inn spesialtegn.

Skriv inn et ord eller et tegn foran tallmetategnet. Du kan for eksempel skrive inn ordet Spørsmål for å nummerere spørsmål i en liste.

4. Velg en tegnmal for uttrykket. (Malen du velger, brukes på hele talluttrykket, ikke bare nummeret.)
5. Velg ett av følgende alternativer under Modus:

Fortsett fra forrige nummer Nummererer lister i løpende rekkefølge.

Start på Starter nummerering på et nummer eller en annen verdi du skriver inn i tekstboksen. Skriv inn et tall, ikke en bokstav, selv om
listen bruker bokstaver eller romertall i nummereringen.

6. Angi eventuelle andre valg, og velg deretter OK.

Definere lister
En definert liste kan avbrytes av andre avsnitt og lister, og den kan inneholde ulike artikler og dokumenter i en bok. Bruk for eksempel definerte
lister hvis du vil lage en disposisjon med flere nivåer, eller hvis du vil lage en løpende liste med nummererte tabellnavn i dokumentet. Du kan også
definere lister for objekter som er nummerert eller punktmerket separat, eller som er blandet sammen. I for eksempel en liste med spørsmål og
svar kan du definere én liste for nummerering av spørsmålene og en annen for nummerering av svarene.

Definerte lister brukes ofte til å holde orden på avsnitt i forbindelse med nummerering. Når du oppretter en avsnittsmal for nummerering, kan du
tilordne malen til en definert liste, og avsnitt nummereres med den malen i henhold til hvor de vises i den definerte listen. Det første avsnittet som
vises, får for eksempel nummeret 1 ("Tabell 1") og neste nummer 2 ("Tabell 2"), selv om det kommer flere sider senere. Ettersom begge avsnitt
hører til samme definerte liste, kan de nummereres etter hverandre samme hvor langt fra hverandre de er i dokumentet eller boken.

Definer en ny liste for hver objekttype du vil nummerere, for eksempel trinnvise instruksjoner, tabeller og figurer. Når du definerer flere lister, kan
du avbryte en liste med en annen og beholde nummerrekkefølgen i begge listene.

Hvis listeelementene vises i ukoblede rammer på samme side, nummereres elementene i samme rekkefølge som tekstrammene legges til på
siden. Hvis du vil ordne elementene i en annen rekkefølge, klipper og limer du tekstrammene inn én om gangen i den rekkefølgen de skal vises
i listen.
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Med definerte lister kan du avbryte én liste med en annen.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter punktmerkede og nummererte lister, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0077_no.

Definere en liste
1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
2. Velg Ny i dialogboksen Definer lister.
3. Skriv inn et navn for listen, velg om du vil fortsette nummereringen på tvers av artikler, og fortsett nummereringen fra tidligere dokumenter i

boken.
4. Velg OK to ganger.

Når du har definert en liste, kan du bruke den i en avsnittsmal, for eksempel som mal for tabeller, figurer eller sorterte lister, samt bruke den ved
hjelp av kontrollpanelet eller Avsnitt-panelet.

Merk: Noen lister defineres automatisk. Når du for eksempel importerer en nummerert liste fra et Microsoft Word-dokument, defineres en liste
automatisk i InDesign for dokumentet.

Redigere en definert liste
1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
2. Marker en liste, og velg Rediger.
3. Skriv inn et nytt navn for listen, eller endre valgene for Fortsett nummerering.

Avsnittsmaler som er tilordnet til listen, tilordnes på nytt til listen under sitt nye navn.

Slette en definert liste
1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
2. Velg en liste.
3. Klikk på Slett, og velg deretter en annen liste eller [Standard]-listen for å erstatte listen.

Opprette en avsnittsmal for løpende lister
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Hvis du vil opprette en løpende liste – det vil si en liste som avbrytes av andre avsnitt, eller som strekker seg over flere artikler eller dokumenter –
oppretter du en avsnittsmal og bruker malen på avsnitt som du vil ha med som en del av listen. Hvis du for eksempel vil opprette en løpende liste i
tabellene i dokumentet, oppretter du en avsnittsmal med navnet Tabeller og lager en definert listedel i malen. Deretter bruker du avsnittsmalen
Tabeller på alle avsnitt som skal være med i tabellisten.

InDesign Docs har utgitt en rekke artikler om bruk av punktmerking og nummerering til å opprette bildetekst for figurer og nummererte trinn.

1. Velg Ny avsnittsmal på menyen i Avsnittsmal-panelet.
2. Skriv inn et malnavn.
3. På venstre side i dialogboksen Ny avsnittsmal velger du Punktmerking og nummerering.
4. Velg Punktmerking eller Nummerering for Listetype.
5. Hvis du lager en mal for nummererte lister, velger du en definert liste på Liste-menyen eller velger Ny liste og definerer listen.
6. Angi egenskaper for punktmerkingen eller nummereringen.
7. Bruk delen Plassering av punktmerking eller nummerering i dialogboksen Ny avsnittsmal til å endre innrykksmellomrommet. Du oppretter for

eksempel et hengende innrykk ved å skrive inn 2p for Venstreinnrykk og -2p for Innrykk av første linje.
8. Angi andre avsnittsmalattributter for malen, og velg deretter OK.

Opprette lister med flere nivåer
En liste med flere nivåer er en liste som beskriver hierarkiske relasjoner mellom listeavsnittene. Disse listene kalles også konturlister siden de
ligner på konturer. Nummereringen (og innrykkene) i listen viser rangering samt måten objekter er underordnet hverandre på. Du kan se hvor hvert
avsnitt passer i listen i forhold til avsnittene foran og etter. Du kan inkludere opptil ni nivåer i en liste med flere nivåer.

Lister med flere nivåer med numre og bokstaver som markerer hierarkinivåer

Du oppretter en liste med flere nivåer ved å definere listen og deretter opprette en avsnittsmal for hvert nivå du vil ha. En liste med fire nivåer
krever for eksempel fire avsnittsmaler (som alle er tilordnet den samme definerte listen). Når du oppretter hver mal, definerer du nummererings- og
avsnittsformateringen for malen.

Gabriel Powell har laget en opplæringsvideo om oppretting av konturer og lister med flere nivåer på Opprette en automatisk nummerert liste.

Bob Bringhurst har utgitt en rekke artikler om bruk av punktmerking og nummerering til å opprette konturer, lister med flere nivåer, bildetekst for
figurer og nummererte trinn.

1. Velg Ny avsnittsmal på menyen i Avsnittsmal-panelet.
2. Skriv inn et malnavn.
3. Hvis du allerede har opprettet en mal for listen med flere nivåer, velger du malen du vil tilordne til nivåene over dette, på Basert på-menyen.

Hvis ikke, velger du Ingen avsnittsmal eller Grunnleggende avsnitt.
4. På venstre side i dialogboksen Ny avsnittsmal velger du Punktmerking og nummerering.
5. Velg Tall på Listetype-menyen.
6. Velg en liste du har definert, på Liste-menyen. Hvis du ikke har definert listen ennå, kan du velge Ny liste på menyen og definere den nå.
7. I Nivå-boksen skriver du inn et tall som angir hvilket nivå i listen med flere nivåer du oppretter en stil for.
8. Velg typen nummerering du vil bruke, på Format-menyen.
9. I Tall-boksen skriver du inn metategn eller velger metategn på menyene for å beskrive nummerformateringen du vil bruke for listeobjekter på

dette nivået.

Hvis du vil ha med nummereringsprefikser fra høyere nivåer, skriver du inn tekst eller klikker i starten av Nummer-boksen og velger Sett
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inn plassholder for nummer. Angi deretter et Nivå-valg (for eksempel Nivå 1), eller skriv inn ^ og listenivået (for eksempel ^1). I en liste
der første nivå er nummerert 1, 2, 3 og så videre, og andre nivå er nummerert a, b, c og så videre, får du numrene 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c
og 3a, 3b, 3c på andre nivå når du tar med prefikset for første nivå på andre nivå.

Hvis du vil opprette et talluttrykk, angir du tegnsetting, skriver inn metategn eller angir valg i listen Sett inn spesialtegn.

10. Velg Start nummerering på nytt på dette nivået etter for å nummerere på nytt fra 1 når et avsnitt på dette nivået vises etter et avsnitt på et
høyere nivå. Deaktiver valget for å nummerere avsnitt på dette nivået fortløpende gjennom listen uten hensyn til hvor avsnittet vises i
listehierarkiet.

Hvis du vil starte nummereringen på nytt etter et bestemt nivå eller et nivåområde, skriver du inn nivånummeret eller nivåområdet (for
eksempel 2-4) i feltet Start nummerering på nytt på dette nivået etter.

11. I delen Plassering av punktmerking eller nummerering angir du valg for Innrykk eller Tabulatorplassering for å rykke listeobjekter på dette
nivået lengre inn enn listeobjekter på høyere nivåer. Med innrykk skiller underordnede objekter i listen seg ut.

12. Velg OK.

I enkelte tilfeller, for eksempel ved bruk av nummererte trinn, vil du kanskje starte nummereringen på nytt i den samme artikkelen. For å slippe å
starte den nummererte listen på nytt manuelt kan du opprette en separat mal som er identisk med Nivå 1-mal, med ett unntak. For Modus velger
du Start på og angir 1. Gi malen et navn, for eksempel "Nivå 1 Start på nytt".

Opprette løpende bildetekster for figurer og tabeller
Løpende bildetekster nummererer figurer, tabeller og andre objekter fortløpende i et dokument. Den første figurbildeteksten starter for eksempel
med ordene "Figur 1", den andre med "Figur 2" og så videre. Hvis du vil være sikker på at figurer, tabeller eller lignende objekter nummereres
fortløpende, kan du definere en liste for objektet og deretter opprette en avsnittsmal som inkluderer listedefinisjonen. Du kan også legge til
beskrivende ord som "Figur" eller "Tabell" i nummereringen til avsnittsmalen.

Bob Bringhurst har skrevet en artikkel om å opprette bildetekst for figurer på Nummererte lister, del III – bildetekst for figurer.

Listeelementer nummereres i samme rekkefølge som de er lagt til på siden. Hvis du vil ordne elementene i en annen rekkefølge, klipper og
limer du dem inn én om gangen i den rekkefølgen de skal vises i listen.

1. Opprett en ny avsnittsmal, og velg Tall på Listetype-menyen i delen Punktmerking og nummerering i dialogboksen Valg for avsnittsmal.
2. Velg en definert liste på Liste-menyen (eller velg Ny liste for å definere en liste).
3. Velg hvilken type nummerering du vil bruke, under Nummereringsstil på Format-menyen.

Velg for eksempel A, B, C, D... for å opprette en liste for "Figur A", "Figur B" og så videre.

4. I Tall-boksen oppgir du et beskrivende ord og eventuelt mellomrom eller tegnsetting (om nødvendig) sammen med metategnene for
nummerering.

Hvis du for eksempel vil ha effekten "Figur A", oppgir du ordet "Figur" og et mellomrom foran metategnet for nummerering (for eksempel
Figur ^#.^t). Dette legger til ordet "Figur" etterfulgt av et tall i stigende rekkefølge (^#), et punktum og en tabulator (^t).

Merk: Hvis du vil ha med kapittelnummer i løpende bildetekster, velger du Sett inn plassholder for nummer > Kapittelnummer på Nummer-
listen eller skriver inn ^H der du vil at kapittelnummeret skal vises i nummereringen.

5. Fullfør malopprettingen, og velg OK.

Når du har opprettet malen, kan du bruke den på bildetekst for figurer eller tabelltitler.

Du kan bruke funksjonen Innholdsfortegnelse til å generere en liste over tabeller eller figurer.

Starte på nytt eller fortsette nummereringen av en liste
InDesign inneholder kommandoer for å starte en liste på nytt og fortsette en liste:

Starte en nummerert liste på nytt Plasser innsettingspunktet i avsnittet, og velg Start nummerering på nytt på hurtigmenyen, eller velg Tekst >
Punktmerkede og nummererte lister > Start nummerering på nytt. I vanlige lister tilordner denne kommandoen nummeret 1 (eller bokstaven A) til et
avsnitt og gjør det til første avsnitt i en liste. I listen med flere nivåer tilordner denne kommandoen det første nummeret på det nederste nivået til et
kjedet avsnitt.
Fortsette en nummerert liste Velg Fortsett nummerering på hurtigmenyen, eller velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Fortsett
nummerering. Med denne kommandoen fortsettes nummereringen av en liste som ble avbrutt av kommentarer, grafikk eller nestede listeobjekter.
InDesign inneholder også kommandoer for nummerering av lister som begynner i én artikkel eller bok og går over i neste artikkel eller bok.

Nummerere en liste fra forrige eller gjeldende artikkel
Om en liste fortsetter nummereringen fra forrige artikkel eller starter å nummerere på nytt i gjeldende artikkel, avhenger av hvordan listen er
definert.

1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
2. Marker en liste, og velg Rediger-knappen.
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Ikke velg standardlisten, for den kan ikke gå over flere artikler.

3. Velg Fortsett nummerering gjennom artikler for å fortsette nummereringen av listen fra forrige artikkel, eller deaktiver dette valget for å starte
listen i gjeldende artikkel på 1 (eller A).

4. Velg OK to ganger.

Nummerere en liste fra forrige eller gjeldende dokument i en bok
Om en liste fortsetter nummereringen fra forrige dokument i en bok eller starter å nummerere på nytt i gjeldende dokument, avhenger av hvordan
listen er definert.

1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
2. Marker en liste, og velg Rediger-knappen.
3. Velg Fortsett nummerering fra forrige dokument i boken for å fortsette nummereringen av listen fra forrige dokument (du må velge Fortsett

nummerering gjennom artikler for å aktivere dette valget), eller deaktiver dette valget for å starte listen i gjeldende dokument på 1 (eller A).
4. Velg OK to ganger.

For å være sikker på at nummereringen oppdateres riktig i en bok kan du synkronisere dokumentene i boken og velge Oppdater
nummerering > Oppdater all nummerering på menyen i Bok-panelet.

Konvertere punktmerkede eller nummererte lister til tekst
1. Marker avsnittene som inneholder den punktmerkede eller nummererte listen.
2. Gjør ett av følgende:

Velg Konverter nummerering til tekst eller Konverter punktmerking til tekst på menyen i Avsnitt-panelet.

Høyreklikk (Windows) eller hold nede Kommando og klikk (Mac OS) på markeringen, og velg deretter Konverter nummerering til tekst
eller Konverter punktmerking til tekst.

Merk: Hvis du vil fjerne numrene eller punktene på listen, klikker du på knappen Nummerert liste eller Punktmerket liste for å fjerne
formateringen på den markerte teksten.

Flere hjelpeemner
Video om punktmerkede og nummererte lister
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Spore og gå gjennom endringer

Til toppen av siden

Spor endringer
Godta og forkaste endringer
Angi innstillinger for Spor endringer
Endre brukernavn og -farge

Spor endringer
En nyttig funksjon er muligheten til å spore endringer som er gjort i en artikkel av ulike bidragsytere i skrive- og redigeringsprosessen. Når noen
legger til, sletter eller flytter tekst i en eksisterende artikkel, markeres endringen i Artikkelredigering i InDesign eller korrektur- og artikkelvisning i
InCopy. Du kan deretter godta eller forkaste endringene.

Bruk Spor endringer-panelet i InDesign eller verktøylinjen Spor endringer i InCopy til å slå Spor endringer av og på, og til å vise, skjule, godta eller
forkaste endringer som er gjort av bidragsytere.

Endringssporing vist i Artikkelredigering (InDesign)
A. Vis endringslinjer B. Tekst som er lagt til C. Tekst som er slettet D. Flyttet tekst (fra) E. Tekst som er flyttet (til)

Aktivere endringssporing

1. Velg Vindu > Redaksjonell > Spor endringer for å åpne Spor endringer-panelet (InDesign), eller velg Vindu > Spor endringer for å åpne
verktøylinjen Spor endringer (InCopy).

2. Plasser innsettingspunktet i teksten, og gjør ett av følgende:

Hvis du vil aktivere endringssporing bare i gjeldende artikkel, klikker du ikonet for Aktiver Spor endringer i gjeldende artikkel .

(InDesign) Hvis du vil aktivere sporing i alle artikler, velger du Aktiver sporing i alle artikler på menyen i Spor endringer-panelet.

(InCopy) Hvis du vil aktivere sporing i alle åpne artikler i et dokument med flere artikler, velger du Endringer > Aktiver sporing i alle
artikler.

3. Legg til, slett eller flytt tekst i artikkelen som du vil.

Hvordan endringssporing vises
Når endringssporing er aktivert, markeres hver endring som standard slik i Artikkelredigering (InDesign) eller i korrektur- og artikkelvisning
(InCopy):

Under Spor endringer i dialogboksen Innstillinger kan du velge farge for å identifisere endringer du gjør. Her kan du også velge hvilke endringer
(legge til, slette eller flytte tekst) du vil spore, og hvordan sporinger skal markeres.

Tekst som er lagt til Uthevet.
Tekst som er slettet Uthevet og markert med en gjennomstreking.
Flyttet (klipt ut og limt inn) tekst Uthevet og markert tekst med en gjennomstreking på den opprinnelige plasseringen. Uthevet og innerammet
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på den nye plasseringen.
Merk: Hvis du klipper ut tekst fra ett dokument og limer den inn i et annet, vises den som slettet tekst i dokumentet på den opprinnelige
plasseringen, og som innsatt tekst på den nye plasseringen.
Kopiert tekst Uthevet tekst på den nye plasseringen. Den opprinnelige teksten er uendret.
Vis endringslinjer En endringslinje er en vertikal linje som vises til venstre for en tekstlinje som har blitt endret. Du kan velge om du vil vise eller
skjule endringslinjer mens du arbeider. Du kan også angi hvilken visningsfarge du skal bruke på endringslinjene.

Vise eller skjule endringer
Når endringer er skjulte, vises teksten som den ville blitt vist med endringssporingsfunksjonen slått av. Det vil si at tekst som er lagt til, er synlig,
slettet tekst er usynlig og flyttet eller limt inn tekst vises der den ble satt inn.

(InDesign) Når endringssporing er aktivert, spores redigeringen uansett om du arbeider i Artikkelredigering eller i dokumentlayouten. Endringer kan
bare vises i Artikkelredigering, ikke i layouten.

(InCopy) Når endringssporing er aktivert, spores redigeringen uansett om du arbeider i korrektur-, artikkel- eller layoutvisning. Du kan bare vise
endringene i korrektur- og artikkelvisning, ikke i layoutvisning.

 Klikk knappen Vis/Skjul endringer  i Spor endringer-panelet (InDesign) eller på verktøylinjen Spor endringer (InCopy).

Deaktivere endringssporing
 Plasser innsettingspunktet i teksten, og gjør ett av følgende:

Hvis du vil deaktivere endringssporing bare i gjeldende artikkel, klikker du ikonet for Deaktiver Spor endringer i gjeldende artikkel .

(InDesign) Hvis du vil deaktivere sporing i alle artikler, velger du Deaktiver sporing i alle artikler på menyen i Spor endringer-panelet.

(InCopy) Hvis du vil deaktivere sporing i alle åpne artikler i et dokument med flere artikler, velger du Endringer > Deaktiver sporing i alle
artikler.

Merk: Ingen flere endringer vises når du deaktiverer sporing. Tidligere sporede endringer påvirkes ikke.

Godta og forkaste endringer
Når det har blitt gjort endringer i en artikkel, enten av deg eller andre, lar endringssporingsfunksjonen deg gå gjennom alle endringene og avgjøre
om de skal brukes i artikkelen. Du kan godta og forkaste endringer, bare deler av en sporet endring eller alle endringer samtidig.

Når du godtar en endring, blir den en vanlig del av tekstflyten og er ikke lenger uthevet som en endring. Når du forkaster en endring, tilbakestilles
teksten til slik den var før den ble endret.

1. Plasser innsettingspunktet på begynnelsen av artikkelen i Artikkelredigering (InDesign) eller korrektur- eller artikkelvisning (InCopy).

2. Klikk Neste endring-knappen  i Spor endringer-panelet (InDesign) eller på verktøylinjen Spor endringer (InCopy).

3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil godta og bruke den i tekstflyten, velger du knappen Godta endring .

Hvis du vil forkaste endringen og gå tilbake til den opprinnelige teksten, velger du knappen Forkast endring .

Hvis du vil godta eller forkaste den uthevede endringen og gå til neste endring, Alt+klikker (Windows) eller Tilvalg+klikker (Mac OS)
du knappen Godta endring eller Forkast endring.

Hvis du vil gå tilbake til forrige endring eller hoppe over en endring og gå til den neste, klikker du knappen Forrige endring  eller Neste
endring .

Hvis du vil godta eller forkaste alle endringer uten å gå gjennom dem, klikker du knappen Godta alle endringer i artikkelen  eller
Forkast alle endringer i artikkelen .

Hvis du vil godta eller forkaste alle endringer i artikkelen eller dokumentet eller alle endringer som er gjort av en bestemt deltaker, velger
du det aktuelle alternativet på menyen i Spor endringer-panelet (InDesign) eller på Endringer-menyen (InCopy).

Merk: Hvis du ombestemmer deg og likevel ikke vil godta eller forkaste en endring, kan du angre endringen ved å velge Rediger > Angre eller
trykke Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS).
Hvis du velger en Godta alle endringer- eller Forkast alle endringer-kommando, gjelder den også for skjult betinget tekst.

Angi innstillinger for Spor endringer
Innstillingene lar deg kontrollere mange sporingsalternativer. Du kan velge en farge til å identifisere endringene og markere endringene du vil
spore: legge til, slette eller flytte tekst. Du kan også angi utseendet til hver type sporet endring, og du kan identifisere endringer med fargede
endringslinjer i margene.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Spor endringer (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Spor endringer (Mac OS).
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2. Marker endringstypene du vil spore.

3. For hver endringstype angir du tekstfarge, bakgrunnsfarge og markeringsmetode.

4. Velg Forhindre dupliserte brukerfarger for å sikre at alle brukere blir tilordnet forskjellig farge.

5. Hvis du vil vise endringslinjene, velger du alternativet Endringslinjer. Velg en farge på menyen Farge for endringslinje, og angi om du vil at
endringslinjene skal vises i venstre eller høyre marg.

6. Velg Inkluder slettet tekst i stavekontroll hvis du vil stavekontrollere markert tekst som skal slettes.

7. Velg OK.

Endre brukernavn og -farge
1. Velg Fil > Bruker.
2. Angi brukernavnet og -fargen som skal brukes i endringssporing og merknader, og velg deretter OK.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Tekstvariabler
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Opprette og redigere tekstvariabler
Sette inn tekstvariabler
Slette, konvertere og importere tekstvariabler

Opprette og redigere tekstvariabler
En tekstvariabel er et element som du setter inn i dokumentet, og som varierer avhengig av konteksten. For eksempel viser variabelen Siste
sidetall sidetallet til den siste siden i dokumentet. Hvis du legger til eller fjerner sider, oppdateres variabelen i henhold til det.

InDesign omfatter flere forhåndsvariabler som du kan sette inn i dokumentet. Du kan redigere formatet til disse variablene, eller du kan opprette
dine egne. Noen variabler, som Løpende topptekst og Kapittelnummer, er spesielt nyttig å legge på malsider for å sikre konsekvent formatering og
nummerering. Andre variabler, som Opprettelsesdato og Filnavn, er nyttig å legge til på satslinjeområdet for utskrift.

Merk: Hvis du legger til for mye tekst i en variabel, kan det føre til skjult eller komprimert tekst. Variabeltekst brytes ikke over flere linjer.

Opprette eller redigere tekstvariabler
Valgene som er tilgjengelige for å opprette variabelen, avhenger av hvilken type variabel du angir. Hvis du for eksempel velger typen
Kapittelnummer, kan du angi tekst som skal vises både før og etter tallet, og du kan angi nummereringsstilen. Du kan opprette flere ulike variabler
basert på den samme variabeltypen. Du kan for eksempel opprette en variabel som viser "Kapittel 1" og en annen som viser "Kap. 1".

På tilsvarende måte kan du angi hvilken stil som skal brukes som basis for toppteksten, og du kan angi valg for sletting av sluttegnsetting og
endring av bokstavtype.

1. Hvis du vil opprette tekstvariabler for bruk i alle nye dokumenter som du oppretter, lukker du alle dokumenter. Hvis ikke vises tekstvariablene
som du oppretter, bare i det gjeldende dokumentet.

2. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

3. Velg Ny, eller velg en eksisterende variabel og velg Rediger.

4. Skriv inn et navn på variabelen, for eksempel "Hele kapitlet" eller "Løpende tittel".

5. Velg en variabeltype på Type-menyen, angi valgene for den typen, og velg OK.

Ulike valg er tilgjengelige avhengig av hvilken variabeltype du velger.

Tekst før / Tekst etter For alle variabeltyper (bortsett fra Tilpasset tekst) kan du angi tekst som skal legges til før eller etter variabelen. Du
kan for eksempel legge til ordet "av" før variabelen Siste sidetall og ordene "sider totalt" etter variabelen for å ta med "av 12 sider totalt". Du
kan også lime inn tekst i boksene, men spesialtegn som tabulatorer og automatiske sidetall fjernes. Hvis du vil sette inn spesialtegn, klikker
du på trekanten til høyre for tekstboksen.

Stil Du kan angi nummereringsstil for alle nummererte variabeltyper. Hvis [Gjeldende nummereringsstil] er valgt, bruker variabelen den
samme nummereringsstilen som den som er valgt i dialogboksen Nummererings- og seksjonsvalg for dokumentet.

Variabeltyper

Kapittelnummer
En variabel opprettet med typen Kapittelnummer setter inn kapittelnummeret. Du kan sette inn tekst før eller etter kapittelnummeret, og du kan
angi en nummereringsstil.

Hvis dokumentets kapittelnummer er satt til å fortsette fra det forrige dokumentet i boken, må du kanskje oppdatere nummereringen i boken for at
det riktige kapittelnummeret skal vises.

Opprettelsesdato, Endret dato og Utskriftsdato
Opprettelsesdato setter inn datoen eller klokkeslettet for da dokumentet først ble arkivert, Endret dato setter inn datoen eller klokkeslettet da
dokumentet sist ble arkivert på disken, Utskriftsdato setter inn datoen eller klokkeslettet da dokumentet startet en utskriftsjobb, ble eksportert til
PDF eller ble pakket. Du kan sette inn tekst før og etter datoen, og du kan endre datoformatet for alle datovariabler.

Datoformat Du kan angi datoformater direkte i feltet Datoformat, eller du kan velge formatinnstillinger ved å klikke på trekanten til høyre for feltet.
Datoformatet "MM/dd/yy" vises som 12/22/07. Hvis du endrer formatet til "MMM. d, yyyy", vises datoen som Des. 22, 2007.
Datovariabler bruker språket som er brukt på teksten. Opprettelsesdatoen kan for eksempel vises med spansk tekst som "01 diciembre 2007" og
på tysk som "01 Dezember 2007".
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Forkortelse Beskrivelse Eksempel

M Månedsnummer, uten innledende null 8

MM Månedsnummer, med innledende null 08

MMM Forkortet navn på måned Aug

MMMM Fullstendig navn på måned August

d Dagsnummer, uten innledende null 5

dd Dagsnummer, med innledende null 05

E Navn på ukedag, forkortet Fre

EEEE Fullstendig navn på dag Fredag

yy eller YY Årstall, de to siste sifrene 07

y (Y) eller yyyy (YYYY) Fullstendig årstall 2007

G eller GGGG Æra, i kortversjon eller fullversjon AD eller Anno Domini

h Time, uten innledende null 4

hh Time, med innledende null 04

H Time, uten innledende null, 24-timers
format

16

HH Time, med innledende null, 24-timers
format

16

m Minutt, uten innledende null 7

mm Minutt, med innledende null 07

s Sekund, uten innledende null 7

ss Sekund, med innledende null 07

a AM eller PM, to tegn PM

z eller zzzz Tidssone, kortversjon eller fullversjon PST eller Pacific Standard Time

Filnavn
Denne variabelen setter inn navnet på den gjeldende filen i dokumentet. Den legges som regel til i dokumentets satslinjeområde for utskrift, eller
den brukes i topp- eller bunntekster. I tillegg til Tekst før og Tekst etter kan du velge mellom alternativene nedenfor.

Inkluder fullstendig filbane Velg om du vil inkludere den fullstendige filbanen i filnavnet. Vanlige baneregler for Windows og Mac OS brukes.
Inkluder filtype Velg om du vil inkludere filtypen.
Variabelen Filnavn oppdateres hver gang du arkiverer filen med et nytt navn eller på en ny plassering. Banen eller filtypen vises ikke i dokumentet
før det arkiveres.

Bildenavn
Bildenavn-variabelen er nyttig når du vil generere automatiske bildetekster fra metadata. Variabelen Bildenavn inkluderer variabeltypen Metadata-
bildetekst. Hvis en tekstramme som inneholder denne variabelen, er ved siden av eller gruppert sammen med et bilde, viser variabelen
metadataene for det bildet. Du kan redigere Bildenavn-variabelen for å angi hvilket metadatafelt som skal brukes.

Se Definere variabler for bildetekst.

Siste sidetall
Typen Siste sidetall er nyttig for å legge til totalt antall sider i et dokument i topp- eller bunntekster, ved å bruke det vanlige formatet "Side 3 av
12". I dette tilfellet er tallet 12 generert av Siste sidetall, og det oppdateres hver gang sidene legges til eller fjernes. Du kan sette inn tekst før eller
etter det siste sidetallet, og du kan angi en nummereringsstil. Angi om det siste sidetallet i seksjonen eller dokumentet skal brukes, på Område-
menyen.

Vær oppmerksom på at variabelen Siste sidetall ikke teller sidene i dokumentet.

454



Til toppen av siden

Til toppen av siden

Løpende topptekst (avsnitts- eller tegnmal)
Løpende topptekst-variablene setter inn den første eller siste forekomsten (på siden) av teksten der den angitte malen brukes. Hvis ingen tekst på
en side er formatert med den angitte malen, brukes teksten fra en tidligere side.

Se Opprette variabler for løpende topp- og bunntekster.

Egendefinert tekst
Denne variabelen brukes vanligvis til å sette inn plassholdertekst eller en tekststreng som kanskje må endres raskt. Hvis du for eksempel arbeider
på et prosjekt som bruker et kodenavn på et firma, kan du opprette en egendefinert tekstvariabel for kodenavnet. Når du kan bruke det faktiske
firmanavnet, kan du bare endre variabelen for å oppdatere alle forekomstene.

Hvis du vil sette inn spesialtegn i en tekstvariabel, klikker du på trekanten til høyre for tekstboksen.

Sette inn tekstvariabler
1. Plasser innsettingspunktet der du vil at variabelen skal vises.

2. Velg Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel, og velg deretter variabelen du vil sette inn.

Variabelen vises på siden som om du har skrevet teksten inn på siden. For eksempel kan variabelen Opprettelsesdato vises som 22. desember
2007. Hvis du velger Tekst > Vis skjulte tegn, bruker variabelforekomsten som er omgitt av en boks, den gjeldende lagfargen.

Merk: Tekstvariabler brytes ikke over flere linjer.

Slette, konvertere og importere tekstvariabler
Bruk dialogboksen Tekstvariabler til å slette, konvertere og importere tekstvariabler.

Slette tekstvariabler
Hvis du vil slette en forekomst av en tekstvariabel som er satt inn i et dokument, markerer du bare variabelen og trykker på tilbaketasten eller
slettetasten. Du kan også slette selve variabelen. Når du gjør det, kan du angi hvordan variabler som er satt inn i dokumentet, skal erstattes.

1. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

2. Marker variabelen, og velg Slett.

3. Angi hvordan variabelen skal erstattes, ved å angi en annen variabel, konvertere variabelforekomstene til tekst eller slette
variabelforekomstene helt.

Konvertere tekstvariabler til tekst

Hvis du vil konvertere en enkelt forekomst, markerer du tekstvariabelen i dokumentvinduet og velger Tekst > Tekstvariabler > Konverter
variabel til tekst.

Hvis du vil konvertere alle forekomstene av tekstvariabelen i dokumentet, velger du Tekst > Tekstvariabler > Definer. Marker variabelen og
velg Konverter til tekst.

Importere tekstvariabler fra et annet dokument

1. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

2. Velg Last inn, og dobbeltklikk på dokumentet med variablene som du vil importere.

3. I dialogboksen Last inn tekstvariabler kontrollerer du at du har merket av for variablene du vil importere. Hvis en eksisterende variabel har
samme navn som en av de importerte variablene, velger du ett av følgende under Konflikt med eksisterende tekstvariabel, før du velger OK:

Bruk innkommende definisjon  Overskriver den eksisterende variabelen med den innlastede variabelen, og bruker de nye attributtene på
all tekst i det gjeldende dokumentet som bruker den gamle variabelen. Definisjonen til de innkommende og eksisterende variablene vises
nederst i dialogboksen Last inn tekstvariabler, slik at du kan sammenligne variablene.

Endre navn automatisk Endrer navn på den innlastede variabelen.

4. Klikk OK og deretter Ferdig.

Du kan også kopiere variabler til andre dokumenter når du synkroniserer en bokfil.

Flere hjelpeemner
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Tilknyttet innhold | CC, CS6

Til toppen av siden

Innholdsinnsamling

Innholdsmontering

Opprett kobling

Tilordne maler

Rediger egendefinert maltilordning

Innholdsinnsamlingsverktøy
Montere og koble
Angi koblingsalternativer
Egendefinert maltilordning
Oppdatere et koblet objekt

Det er ingen enkel oppgave å duplisere innhold som går over flere sider, og det kan være tungvint og ta lang tid når man kopierer og limer inn. Du
kan bruke funksjoner for koblet innhold for å håndtere flere versjoner av innhold. Du kan plassere og koble innhold i det samme dokumentet eller
til og med på tvers av forskjellige dokumenter. Koblet innhold gjør det enklere å støtte arbeidsflyter, som f.eks. kan innebære at du må designe for
loddrette og vannrette layouter. Koblet innhold fungerer også bra for tradisjonelle arbeidsflyter for utskrift og publikasjon, der du kan synkronisere
standardtekst på forskjellige sider eller i forskjellige dokumenter.

Koblet innhold fungerer på samme måte som tradisjonelle koblinger. Se Bruke Koblinger-panelet for å lese et sammendrag. Du kan angi et objekt
som overordnet, og deretter montere det andre steder i dokumentet som underordnede objekter. Når du oppdaterer det overordnede objektet,
merkes de underordnede objektene, og du kan oppdatere dem slik at de er synkronisert med det overordnede objektet.

Du kan montere og koble objekter ved hjelp av enten Innholdsinnsamlingsverktøy eller velge menykommandoen Rediger > Monter og koble.

Ikonet  vises øverst i venstre hjørne av det koblede objektet. Objektet vises som et koblet objekt i Koblinger-panelet.

Innholdsinnsamlingsverktøy
Med innholdsinnsamling- og monteringsverktøyet kan du duplisere objekter og montere dem i åpne InDesign-dokumenter. Innsamlet innhold vises
i innholdsgjengivelsen. Med innholdsgjengivelsen kan du enkelt og raskt montere og koble flere sideobjekter innenfor og på tvers av åpne
dokumenter.

Klikk i verktøykassen for å åpne Innholdsgjengivelse.

Bruk verktøyet Innholdsinnsamling  til å merke et objekt og legge det til gjengivelsen

Bruk Innholdsmontering  til å montere sideobjekt på en side

Trykk på B for å veksle mellom verktøyet Innholdsinnsamling og Innholdsmontering.

 
Innholdsgjengivelse 
A. Innholdsinnsamlingsverktøy B. Innholdsmonteringsverktøy C. Opprett kobling D. Tilordne maler E. Rediger tilpasset maltilordning F.
Monteringsalternativer G. Bla gjennom  H. Samle alle koblede rammer I. Last inn gjengivelse 

Bruk innholdsinnsamling til å legge til objekter i innholdsgjengivelsen.

Bruk Innholdsinnmontering til å montere objektene fra innholdsgjengivelsen til dokumentet. Når du velger dette verktøyet,
legges det gjeldende objektet til i monteringsinnskytingen.

Velg Opprett kobling hvis du vil koble det plasserte objektet til det innsamlede objektets opprinnelige plassering. Du kan
håndtere lenkene ved å bruke Koblinger-panelet.

Tilordne avsnitts-, tegn-, tabell- eller cellemaler mellom de opprinnelige og monterte objektene. Tilordning skjer som standard via
malnavn. Se Egendefinert maltilordning.

Definer en egendefinert maltilordning mellom de opprinnelige og de monterte objektene. Tilordne
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Alternativer for innsetting

Bla gjennom

Samle alle koblede rammer

Last inn gjengivelse

Til toppen av siden
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malene for å automatisk erstatte originalmaler i det monterte objektet.

Angi alternativer for gjengivelse mens objektene monteres.

Fjern objekter fra gjengivelsen etter å ha montert dem
Monter det gjeldende objektet flere ganger. Objektet forblir lastet i monteringsinnskytingen.
Monter objektet, og gå til neste objekt. Objektet blir likevel liggende i gjengivelsen.

Naviger gjennom objektene i Innholdsgjengivelse.

Aktiver dette valget for å samle inn alle koblede rammer. Artikkelen og alle rammene samles inn. Hvis dette valget
deaktiveres, blir artikkelen samlet i en enkeltramme.

Bruk til å laste inn objekter i gjengivelsen.
Markering: Bruk dette valget til å laste inn alle markerte objekter

Sider: Bruk dette valget til å laste inn alle objekter på de angitte sidene
Alle: Bruk dette valget til å laste inn objekter fra alle sider og montasjebordet

Aktiver Opprett enkeltsett for å gruppere alle objektene i ett enkelt sett.

Du kan samle inn enkeltstående sideobjekter, eller samle inn relaterte objekter som "sett". I enkelte tilfeller oppretter InDesign automatisk sett for å
beholde relasjonsintegriteten til sideobjektene.

Dette er noen metoder for innsamling av objekter som sett, noen manuelle og noen automatiske:

Merk et antall objekter med markeringsverktøy
Bruk alternativet Last inn gjengivelse, og merk deretter sideområder eller alt dokumentinnhold eller alle markerte objekter, og objektene blir
samlet i et sett i henhold til dette.
Samle inn objekter som har relatert innhold, for eksempel en del av en interaktiv knapp der andre objekter og tilstander er tilknyttet. Den vil
samle inn alle relaterte objekter i et sett (dette settet vil alltid slippes i én bevegelse)
Samle inn en tekstboks med koblet tekst som går over i andre objekter, og det merkes av for innsamling av alle koble tekstrammer i
gjengivelsen. Alle tekstbokser blir samlet i et sett.

Monter og koble

1. Velg et sideobjekt enten ved å velge rammen eller ved å plassere innsettingsmarkøren i teksten. Du kan også merke flere objekter ved bruk
av Skift+klikk.

2. Velg Rediger > Monter og koble. Markøren lastes med objektene, og objektene vises i innholdsgjengivelsen.

3. Klikk på en side, eller tegn en ramme der du kan montere det koblede objektet.

Angi koblingsalternativer

1. Velg det koblede objektet i Koblinger-panelet.

2. Velg Koblingsalternativer på menyen i Koblinger-panelet.
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Oppdater kobling ved lagring av dokument

Varsle hvis koblingsoppdatering overskriver lokale redigeringer

Behold lokale endringer ved oppdatering av objektkoblinger

Fjern tvungne linjeskift i artikkel

Definer egendefinert maltilordning

Til toppen av siden

Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å endre Avbryt-knappen til Tilbakestill. Klikk på Tilbakestill for å gjenopprette
standardalternativene.

3. Velg alternativene du trenger:

Aktiver dette alternativet for å oppdatere koblingen når du lagrer dokumentet.

Aktiver dette alternativet for å vise en varselmelding hvis oppdatering
av koblingen vil overskrive alle lokale redigeringer som gjøres i det koblede objektet.

Velg fra de tilgjengelige kategoriene for å beholde lokale endringer når du
oppdaterer koblinger.

Aktiver for å fjerne alle tvungne linjeskift i artikkelen. Hvis du fjerner linjeskift, tilpasses flyten i teksten
jevnt i den koblede rammen hvis teksten endrer størrelse eller formateres på nytt.

Aktiver dette valget hvis du vil tilordne maler og automatisk bruke en annen mal i det koblede
innholdet i stedet. Se Egendefinert maltilordning.

Hvis du vil angi koblingsalternativer, lukker du alle dokumenter, åpner Koblinger-panelmenyen og velger Koblingsalternativer.

Egendefinert maltilordning
Tekstmaler (avsnitt, tegn, tabell, celle) eller stilgrupper kan tilordnes ulike maler ved kobling. De tilordnede malene brukes automatisk i det koblede
innholdet, i stedet for originalmalene som brukes i den overordnede. Egendefinert maltilordning er nyttig når du for eksempel ønsker å bruke sans
serif-skrifter til publikasjoner i digitalt format og serif-skrifter til publikasjoner i trykt format. Det er også nyttig hvis du ønsker å ha forskjellig tekststil
i horisontal og vertikal layout.

Gjør ett av følgende for å definere egendefinert maltilordning:

I dialogboksen for koblingsvalg (Koblinger panel > Koblingsvalg), aktiverer du først Definer egendefinert maltilordning og velger så
Innstillinger.

Klikk på  i innholdsgjengivelsen.

Kategori Eksempler

Utseende

Objektmalattributter, for eksempel Strek, Fyll, Effekter. Dette
ekskluderer alle tekstattributter eller tekstrammerelaterte
attributter, for eksempel overtrykking, ikke-utskrivbare
innstillinger osv.

Størrelse og form
Høyde, bredde, transformeringer, tekstrammeattributter og
andre kolonnestørrelsesattributter

Interaktivitet Animasjon, objekttilstander, knappehandlinger

Rammeinnhold
Bilde, video, innhold montert eller limt inn i rammer, og effekter
og innstillinger som brukes direkte i slike objekter.

Andre

Attributter ekskludert fra andre kategorier, for eksempel
tekstflyt i rammer, alternativer for objekteksport,
tekstrammeattributter som grunnlinjevalg, valg for automatisk
størrelse, vertikal justering og så videre.
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Egendefinert maltilordning

1. Velg et kildedokument og en maltype. 
2. Klikk på Ny maltilordning.
3. Velg kildemaler og tilordnede maler eller malgrupper fra listen

Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å endre Avbryt-knappen til Tilbakestill. Klikk på Tilbakestill for å gjenopprette
standardalternativene.

Oppdatere et koblet objekt
Hvis et originalobjekt endres, vises symbolet  over rammen og i Koblinger-panelet. Gjør ett av følgende for å oppdatere:

Klikk på   oppe til venstre i rammen
Dobbeltklikk på symbolet  i Koblinger-panelet

Hvis du har foretatt lokale endringer i et underordnet objekt, overskrives redigeringene av innhold fra det opprinnelige objektet. Hvis du har aktivert
Varsle hvis koblingsoppdatering overskriver lokale redigeringer, vises en varselmelding.

Bruk Koblingsinformasjon-panelet for å se om du har foretatt lokale endringer i artikkelen. Artikkelstatusen viser Tekst endret hvis du har
foretatt lokale endringer.
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Tegnvarianter og spesialtegn
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Oversikt over Tegnvarianter-panelet
Sette inn tegnvarianter og spesialtegn
Lage og redigere egendefinerte tegnvariantsett
Bruke anførselstegn
Sette inn blanktegn

Oversikt over Tegnvarianter-panelet
Skriv inn tegnvarianter ved hjelp av Tegnvarianter-panelet. I utgangspunktet vises tegnvarianter i panelet med skrifttypen der markøren er plassert,
men du kan vise en annen skrifttype, vise en skriftstil for skrifttypen (for eksempel lys, vanlig eller fet) og la panelet vise en delmengde
tegnvarianter for skrifttypen (for eksempel matematiske symboler, tall eller tegnsettingssymboler).

Tegnvarianter-panelet
A. Vise delmengde tegnvarianter B. Verktøytips C. Skrifttypeliste D. Skrifttypestil

Hvis du flytter pekeren over en tegnvariant, kan du lese CID/GID-verdien, Unicode-verdien og navnet for varianten i verktøyinfo.

Åpne Tegnvarianter-panelet
 Velg Tekst > Tegnvarianter eller Vindu > Tekst og tabeller > Tegnvarianter.

Endre visningen for Tegnvarianter-panelet
Velg vekslesymbolet (til venstre for ordet Tegnvarianter i Tegnvarianter-panelet) hvis du vil endre panelvisningen. Hvis du velger symbolet,
vises følgende visninger etter hverandre: forminsket panel, fullstendig panel og panel uten de sist brukte tegnvariantene.
Klikk Zoom inn- eller Zoom ut-knappen i nedre høyre hjørne i Tegnvarianter-panelet.
Endre størrelsen på Tegnvarianter-panelet ved å dra i det nedre høyre hjørnet.

Filtrere tegnvariantene som vises
 Hvis du vil angi hvilke tegnvarianter som skal vises i Tegnvarianter-panelet, utfører du ett av følgende:

Velg Hele skriften hvis du vil vise alle tegnvariantene som er tilgjengelige for skrifttypen.

Angi et valg under Hele skriften hvis du vil begrense listen til en delmengde med tegnvarianter. Tegnsetting viser for eksempel bare
tegnvarianter for tegnsetting, og Matematiske symboler begrenser utvalget til matematiske symboler.

Sortere tegnvarianter i Tegnvarianter-panelet
 Velg Etter CID/GID eller Etter Unicode for å angi hvordan tegnvariantene sorteres i Tegnvarianter-panelet.

Sette inn tegnvarianter og spesialtegn
En tegnvariant er en bestemt form av et tegn. I noen skrifttyper er den store bokstaven A tilgjengelig i flere former, for eksempel pyntebokstav og
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kapitel. Du kan bruke Tegnvarianter-panelet til å finne alle varianter i en skrifttype.

OpenType-skrifttyper, for eksempel Adobe Caslon™ Pro, inneholder flere tegnvarianter for en rekke standardtegn. Bruk Tegnvarianter-panelet hvis
du vil sette inn disse alternative tegnvariantene i dokumentet. Du kan også bruke Tegnvarianter-panelet til å vise og sette inn OpenType-
attributter, for eksempel ornamenter, pyntebokstaver, brøker og ligaturer.

Sette inn spesialtegn
Du kan sette inn vanlige tegn, for eksempel lange og korte tankestreker, symbol for registrert varemerke og ellipser.

1. Velg tekstverktøyet, og plasser innsettingspunktet der du vil sette inn et tegn.
2. Velg Tekst > Sett inn spesialtegn, og angi deretter et valg fra en av kategoriene på menyen.

Hvis spesialtegn du bruker ofte, ikke vises på listen med spesialtegn, bør du opprette et tegnsett og legge dem til der.

Sette inn en tegnvariant fra en angitt skrifttype
1. Velg tekstverktøyet, og klikk for å plassere innsettingspunktet der du vil skrive inn et tegn.
2. Velg Tekst > Tegnvarianter hvis du vil vise Tegnvarianter-panelet.
3. Hvis du vil vise et annet tegnsett i Tegnvarianter-panelet, gjør du ett av følgende:

Velg en annen skrifttype og skriftstil hvis det finnes. Velg Hele skriften på Vis-menyen. Hvis du valgte en OpenType-skrifttype, kan du
også velge mellom en rekke OpenType-kategorier.

Velg et egendefinert tegnvariantsett på Vis-menyen. (Se Lage og redigere egendefinerte tegnvariantsett.)

4. Rull gjennom tegnvariantene til du finner den du vil sette inn. Hvis du valgte en OpenType-skrifttype, kan du vise en liste over alternative
tegnvarianter ved å klikke på og holde tegnvariantboksen.

5. Dobbeltklikk på tegnet du vil sette inn. Tegnet vises ved innsettingspunktet.

Sette inn en tegnvariant som nylig er brukt
InDesign finner de forrige 35 tegnvariantene du satte inn, og gjør dem tilgjengelige under Sist brukte i den første raden i Tegnvarianter-panelet.
(Du må utvide panelet for å kunne se alle 35 tegnvariantene i den første raden).

 Gjør ett av følgende:

Dobbeltklikk på en tegnvariant under Sist brukte.

Velg Sist brukte tegnvarianter på Vis-listen hvis du vil vise alle de sist brukte tegnvariantene i hoveddelen av Tegnvarianter-panelet, og
dobbeltklikk deretter på en variant.

Fjerne sist brukte tegnvarianter
Hvis du vil fjerne en markert tegnvariant under Sist brukte, høyreklikker du (Windows®) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS) en
tegnvariant under Sist brukte. Velg deretter Slett tegnvariant fra Sist brukte.
Hvis du vil fjerne alle sist brukte tegnvarianter, velger du Fjern alle sist brukte.

Erstatte et tegn med en alternativ tegnvariant
Når et tegn inneholder alternative tegnvarianter, vises det i Tegnvarianter-panelet med et trekantikon nederst til høyre. Du kan klikke på tegnet i
Tegnvarianter-panelet mens du holder museknappen nede for å vise en liste med alternative tegnvarianter, eller du kan vise alternative
tegnvarianter i Tegnvarianter-panelet.

Velge alternative tegn i en OpenType-skrifttype

1. Velg Tekst > Tegnvarianter hvis du vil vise Tegnvarianter-panelet.
2. Velg Alternative tegn for markering i Vis-listen.
3. Bruk tekstverktøyet til å markere et tegn i dokumentet.
4. Gjør ett av følgende for å erstatte det markerte tegnet i dokumentet:

Dobbeltklikk på en tegnvariant i Tegnvarianter-panelet.

Velg en tegnvariant på menyen.

Vise tegnvariantattributter for OpenType i Tegnvarianter-panelet
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For å gjøre det enkelt å velge kan du vise tegn i Tegnvarianter-panelet bare for de valgte OpenType-attributtene. Du kan angi flere valg på Vis-
menyen i Tegnvarianter-panelet.

Vis menyvalgene i Tegnvarianter-panelet

1. Velg en OpenType-skrifttype fra skrifttypelisten i Tegnvarianter-panelet.
2. Angi et valg på Vis-menyen.

Valgene som vises, avhenger av hvilken skrifttype som er valgt. Hvis du vil informasjon om hvordan du bruker OpenType-skriftattributter, kan du
se Bruke OpenType-skriftattributter. Hvis du vil ha mer informasjon om OpenType-skrifttyper, kan du gå til www.adobe.com/go/opentype_no.

Utheve alternative tegnvarianter i teksten
1. Velg Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS).
2. Velg Erstattede tegn, og velg deretter OK. Erstattede tegn i teksten utheves i gult som ikke skrives ut.

Lage og redigere egendefinerte tegnvariantsett
Et tegnsett er en navngitt samling med tegn fra én eller flere skrifttyper. Hvis du arkiverer tegn du bruker ofte, i et tegnsett, slipper du å søke etter
dem hver gang du trenger dem. Tegnsett knyttes ikke til dokumenter. De arkiveres med andre innstillinger i InDesign i en egen fil som kan deles.

Du kan bestemme om skriften skal huskes når du legger til tegnet. Det kan være nyttig å huske skrifttyper når du for eksempel arbeider med ikke-
alfabetiske tegn som kanskje ikke finnes i andre skrifter. Hvis skriften for et tegn huskes, men ikke er tilgjengelig, vises firkanten for skrifttypen i
rosa i Tegnvarianter-panelet og dialogboksen Rediger tegnvariantsett. Hvis en skrift ikke huskes for et nytt tegn, vises en "u" ved siden av tegnet
for å vise at skriftens unicode-verdi bestemmer tegnets utseende.

Lage et egendefinert tegnvariantsett
1. Velg Tekst > Tegnvarianter.
2. Gjør ett av følgende:

Velg Nytt tegnvariantsett på menyen i Tegnvarianter-panelet.

Åpne hurtigmenyen på Tegnvarianter-panelet, og velg Nytt tegnvariantsett.

3. Skriv inn navnet på tegnvariantsettet.
4. Velg innsettingsrekkefølgen som skal gjelde for tegnvariantene når de legges til i tegnvariantsettet, og velg OK.

Sett inn først Hver ny tegnvariant legges til først i settet.

Legg til sist Hver ny tegnvariant legges til sist i settet.

Rekkefølge for Unicode Alle tegnvariantene legges til i henhold til Unicode-verdiene.

5. Når du skal legge til tegnvarianter i det egendefinerte settet, velger du skrifttypen som inneholder tegnvarianten, nederst i Tegnvarianter-
panelet. Deretter velger du tegnvarianten for å markere den og velger navnet på det egendefinerte tegnvariantsettet på menyen Legg til i
tegnvariantsett på menyen i Tegnvarianter-panelet.

Vise et egendefinert tegnvariantsett
 Gjør ett av følgende i Tegnvarianter-panelet:
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Velg tegnvariantsettet fra Vis-listen.

Velg Vis tegnvariantsett på menyen i Tegnvarianter-panelet, og velg deretter navnet på tegnvariantsettet.

Redigere egendefinerte tegnvariantsett
1. Velg Rediger tegnvariantsett på menyen i Tegnvarianter-panelet, og velg deretter det egendefinerte tegnvariantsettet.
2. Marker tegnvarianten du vil redigere, utfør ett eller flere av følgende trinn, og velg deretter OK:

Hvis du vil binde tegnvarianten til skrifttypen den tilhører, velger du Husk skrifttype med tegnvariant. Et tegn som husker skrifttypen,
ignorerer skrifttypen som er brukt på den markerte teksten i dokumentet når tegnet settes inn i teksten. Det ignorerer også skrifttypen
som er angitt i selve Tegnvarianter-panelet. Hvis du ikke velger dette, brukes Unicode-verdien for gjeldende skrifttype.

Hvis du vil vise flere tegnvarianter, velger du en annen skrifttype eller skriftstil. Hvis tegnet ikke er definert med en skrifttype, kan du ikke
velge en annen skrifttype.

Hvis du vil fjerne en tegnvariant fra det egendefinerte tegnvariantsettet, velger du Slett fra sett.

Hvis du vil endre rekkefølgen for hvordan tegnvariantene legges til i settet, angir du et valg for Innsettingsrekkefølge. Rekkefølge for
Unicode er ikke tilgjengelig hvis Sett inn først eller Legg til sist ble valgt når tegnvariantsettet ble laget.

Slette tegnvarianter fra egendefinerte tegnvariantsett
1. Gå til Tegnvarianter-panelet, og velg det egendefinerte tegnvariantsettet på Vis-menyen.
2. Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) en variant, og velg deretter Slett tegnvariant fra sett.

Slette egendefinerte tegnvariantsett
1. Gjør ett av følgende:

Velg Slett tegnvariantsett på menyen i Tegnvarianter-panelet.

Velg Slett tegnvariantsett på hurtigmenyen.

2. Klikk på navnet til et egendefinert tegnvariantsett.
3. Velg Ja for å bekrefte.

Arkivere og laste inn tegnvariantsett
Egendefinerte tegnvariantsett er arkivert i filer som ligger i mappen for tegnvariantsett (Glyph Sets), en undermappe i Presets-mappen (Forvalg).
Du kan kopiere tegnvariantsettfiler til andre datamaskiner. Dermed kan du også gjøre egendefinerte tegnvariantsett tilgjengelige for andre. Hvis du
vil dele tegnvariantsettfilene med andre, kan du kopiere dem til og fra følgende mapper:

Mac OS Brukere\[brukernavn]\Bibliotek\Preferences\Adobe InDesign\[Versjon]\[Språk]\Glyph Sets
Windows XP Documents and Settings\[brukernavn]\Programdata\Adobe\InDesign\[Versjon]\[Språk]\Glyph Sets
Windows Vista og Windows 7 Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Versjon]\[Språk]\Glyph Sets

Bruke anførselstegn
Du kan angi ulike anførselstegn for ulike språk. Disse anførselstegnene vises automatisk mens du skriver hvis Bruk typografiske anførselstegn er
valgt i Tekst-delen i dialogboksen Innstillinger.

Angi hvilke anførselstegn som skal brukes
1. Velg Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Ordliste (Mac OS).
2. Velg et språk på Språk-menyen.
3. Utfør ett eller flere av følgende trinn, og velg OK:

Velg et anførselstegnpar, eller skriv inn tegnparet du vil bruke, under Anførselstegn.

Velg et anførselstegnpar, eller skriv inn tegnparet du vil bruke, under Enkle anførselstegn.

Sette inn rette anførselstegn
 Gjør ett av følgende:

Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Anførselstegn > Rette doble anførselstegn eller Rette enkle anførselstegn (apostrof).

Deaktiver Bruk typografiske anførselstegn i Tekst-delen i dialogboksen Innstillinger, og skriv deretter anførselstegnet eller apostrofen.

Trykk på Skift+Ctrl+Alt+' (Windows) eller Skift+Kommando+Tilvalg+' (Mac OS) for å slå av og på valget Bruk typografiske anførselstegn.

Tegnet som ofte brukes til å angi fot, bueminutter eller tidsminutter, er strekmerket. Det ser ut som en skrå apostrof. Tegnet som ofte brukes til
å angi tommer, buesekunder eller tidssekunder, er det doble strekmerket. Disse symbolene er forskjellig fra apostrofer og doble anførselstegn.
Strektegnet og det doble strektegnet inngår i enkelte skrifter. Bruk Tegnvarianter-panelet til å sette inn disse merkene. Hvis skriften ikke
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omfatter et strektegn eller dobbelt strektegn, setter du inn et rett anførselstegn og kursiverer det.

Sette inn blanktegn
Et blanktegn er et tomt mellomrom mellom andre tegn. Du kan bruke blanktegn til mange formål, for eksempel å hindre at to ord brytes opp på
slutten av en linje.

1. Velg tekstverktøyet, og plasser innsettingspunktet der du vil sette inn et bestemt blanktegn.
2. Velg Tekst > Sett inn mellomrom, og velg typen mellomrom (for eksempel langt mellomrom) på hurtigmenyen.

Representative symboler for blanktegnene vises når du velger Tekst > Vis skjulte tegn.

Valg for mellomrom
Følgende valg vises når du velger menyen Tekst > Sett inn mellomrom:

Langt mellomrom Like bredt som skriftstørrelsen. I 12-punktsskrift er et langt mellomrom 12 punkter bredt.
Kort mellomrom Halvparten av bredden på et langt mellomrom.
Hardt mellomrom Samme fleksible bredde som vanlig mellomrom, men hindrer at linjen brytes ved mellomrommet.
Hardt mellomrom (fast bredde) Et mellomrom med fast bredde hindrer at linjen brytes ved mellomrommet, men det utvides eller komprimeres
ikke i justert tekst. Mellomrommet med fast bredde er identisk med det harde mellomrommet som er satt inn i InDesign CS2.
Tredjedels mellomrom En tredjedel av bredden på et langt mellomrom.
Kvart mellomrom En fjerdedel av bredden på et langt mellomrom.
Sjettedels mellomrom En sjettedel av bredden på et langt mellomrom.
Justert mellomrom Legger til variabel mengde mellomrom på den siste linjen i et fullstendig justert avsnitt for å justere teksten på den siste
linjen. (Se Endre justeringsinnstillingene.)

Hårmellomrom En 24-del av bredden på et langt mellomrom.
Tynt mellomrom En åttendedel av bredden på et langt mellomrom. Du kan bruke et tynt mellomrom på hver side av en tankestrek, vanlig i
engelsk tekst.

Tegnmellomrom Samme bredde som et tall i skriften som brukes. Bruk tegnmellomrom til å justere tall i regnskapstabeller.
Tegnsettingsmellomrom Samme bredde som et utropstegn, punktum eller kolon i skriften som brukes.
Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Formatting CJK characters
Apply shatai to text
Rotate characters
Adjust aki before and after characters
Use tate-chu-yoko
Add Ruby to text
Apply kenten
Align text of different sizes

Apply shatai to text

In traditional typesetting technology, characters were slanted by using a lens to distort the glyphs when being set
on film. This oblique style is known as shatai. Shatai is distinct from a simple slant of the glyphs, because it also
scales the glyphs. You can adjust the magnification or angle of text you want to slant from the center point,
without changing the height of the glyph, using the shatai feature in InDesign.

Shatai

A. No scale applied B. Magnification 30%, 45 shatai C. Selecting the Adjust Tsume option D. Selecting the Adjust Rotation option 

1. Select text.
2. Select Shatai from the Character panel menu or Control panel menu.
3. Specify the following options, and click OK:

Specify the degree of skew in Magnification (In traditional typesetting technology terms, 10%
magnification is lens 1, and 40% magnification is lens 4).

Set the angle of obliqueness to 30, 45, or 60, in Angle.

Select Adjust Rotation to rotate the glyphs, and display horizontal lines horizontally for horizontal
text, and vertical lines vertically for vertical text.

Select Adjust Tsume to apply jidori.

You can fine tune the rotated oblique effect for individual characters, after applying shatai to text.

Rotate characters

1. Select the characters.
2. In the Character panel, type a value for Character Rotation  Specify a minus value to rotate the character
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to the right (clockwise).

Adjust aki before and after characters

1. Select opening parenthesis or closing parenthesis with the type tool.
2. Choose the amount of aki you want to add from the Mojikumi Before Character  or Mojikumi After

Character  pop-up menu, in the Character panel.

For example, if you specify 2bu, half a full-width space is added, and if you specify 4bu, a quarter of a full-width
space is added. This aki will not be adjusted when the line is set to full justification. Adjusting aki is especially
useful to override Mojikumi Akiryo Settings for certain characters.

Adding aki before opening parenthesis

Use tate-chu-yoko

Using tate-chu-yoko (also known as kumimoji or renmoji) is an option to make a part of the text horizontal, in
vertical text. It is easier to read half-width characters such as numbers, dates, and short foreign words in a vertical
text frame, by rotating the text.

Before and after applying tate-chu-yoko

You can move text left, right, up, and down when you turn on the Tate-chu-yoko option. You can also set Auto
Tate-chu-yoko for special half-width characters. Auto Tate-chu-yoko is set in the paragraph attributes.

Use tsume or tracking in the Character panel to adjust the character spacing for Tate-chu-yoko.

Apply tate-chu-yoko

1. Select the text to which you want to apply tate-chu-yoko.
2. Do one of the following:

Choose Tate-chu-yoko from the Character panel menu or Control panel menu.
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Choose Tate-chu-yoko Settings from the Character panel menu or Control panel menu, choose Tate-
chu-yoko in the Tate-chu-yoko dialog box, and click OK.

If multiple instances of tate-chu-yoko appear next to each other, use the Non-joiner character to keep them
separate. Choose Type > Insert Special Character > Other > Non-joiner.

Remove tate-chu-yoko

1. Select the text to which you want to apply tate-chu-yoko.
2. Do one of the following:

Choose and cancel Tate-chu-yoko from the Character panel menu or Control panel menu.

Choose Tate-chu-yoko Settings from the Character panel menu, deselect Tate-chu-yoko in the Tate-
chu-yoko dialog box, and then click OK.

Change tate-chu-yoko settings

1. Choose Tate-chu-yoko Settings from the Character panel menu.
2. Specify a value for moving the text up or down in X Offset. If you specify a plus value, the text will move

up, and if you specify a minus value, it will move down.
3. Specify a value for moving the text left or right in Y Offset. If you specify a plus value, the text will move to

the right, and if you specify a minus value, it will move to the left.

Set Auto Tate-chu-yoko for specific paragraphs

1. Select the text to be set to Auto Tate-chu-yoko, or place the text insertion point in the paragraph.
2. Choose Auto Tate-chu-yoko from the Paragraph panel menu.
3. In KumiNumber, specify the number of successive half-width characters that you want to rotate to vertical

orientation. For example, if this is set to 2, the character string "123" will not rotate, while "12" will.
4. If you want to apply tate-chu-yoko to roman text, select Include Roman Characters, and click OK.

Add Ruby to text

In Japanese, Ruby (also known as furigana) is normally used to show the kanji yomi in hiragana. In Simplified
Chinese, Ruby is called Pinyin, while in Traditional Chinese, Ruby is called Chuyin. InDesign provides full support to
Japanese Ruby and limited support to Chinese Pinyin or Chuyin. You can adjust Ruby settings to specify Ruby
location, size, or color. Furthermore, when the ruby is longer than the parent you can specify the ruby distribution.
You can also apply tate-chu-yoko to Ruby.

Ruby on horizontal text (left), and ruby to the right of vertical text (right)

When the parent to which you want to attach ruby covers two lines, the ruby will follow when the parent moves to
the next line.
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Note:

In some instances, such as when applying a style that includes a variable, Ruby characters may be removed.

1. Select the text to which you want to attach ruby. You cannot attach ruby when there are forced line breaks
in the selected text.

2. Select Ruby > Ruby from the Character panel menu or Control panel menu.
3. Enter the ruby characters in Ruby.
4. Change Ruby settings by clicking an option on the left side of the dialog box and specifying settings.
5. Click OK.

Ruby settings

The following options appear in the different panels of the Ruby dialog box.

Ruby Placement and Spacing

From the Type menu, choose Per-Character or Group Ruby. When Per Character Ruby is selected, enter a
half or full width space when inputting Ruby characters to separate them in line with their parent
characters. For "hakunetsutou" for example, enter as "haku netsu tou" (example of a word composed of
Japanese characters and its phonetic spelling is given).

Ruby

From the Alignment menu, specify the position of the Ruby characters. You can check the position with the
graphic shown in the sample field.

To attach ruby above horizontal text or to the right of vertical text, select Above/Right, and to attach below
horizontal text or to the left of vertical text, select Below/Left in Placement.

Specify the spacing between the ruby and the parent in XOffset and YOffset. When you enter a minus
value, the ruby moves closer to the parent.

Ruby Font and Size

Select a font family and font style in Font.

Specify the size of the ruby characters in Size. The default ruby size is half the size of the parent.

Specify the scale for the height and width of the ruby characters in Horizontal Scale and Vertical Scale.
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Select Use Open Type Pro Ruby Glyphs to use alternate glyphs for ruby (when possible). Specific kana
characters are available for some Open Type Pro fonts. When you select this option, the specific font for
ruby characters, and not the standard kana font, will be used.

In KumiNumber, specify the number of successive half-width characters that you want to rotate to vertical
orientation. For example, if this is set to 2, the character string "123" will not rotate, while "12" will.

Select Include Roman Characters to apply tate-chu-yoko to roman text.

Select Scale to Fit to force the tate-chu-yoko to have the same dimensions (1 em x 1 em) in the ruby
string, either using an OpenType feature or scaling the glyphs.

Adjustment When Ruby Is Longer Than Parent

With Overhang, when the total Ruby width is greater than that of their parent characters, the specified
Ruby will overflow widthways into the space above characters either side of the parents. For Japanese,
character types compatible with Overhang comply with the JISx4051-1995 specification.

Specify the parent character spacing necessary for attaching ruby in Spacing. When you select a different
option, the graphics displayed in the sample field are updated.

To automatically adjust the ruby character width, select Char Width Scaling, and specify the compression
scale for the width of the ruby characters.

Select Auto Align at Line Edges to align the parent with the start and end of the line.

Ruby Color

Select a color swatch in the list box.

Specify the degree of tinting and line weight, as necessary.

Select Overprint Fill or Overprint Stroke to set filling or stroke overprint for ruby characters.

(See Determining when to overprint manually.)

Apply kenten

Kenten (also known as Boten) are points which you attach to text you want to highlight. You can select the type of
points from existing kenten forms, or specify customized kenten characters. You can also specify the position,
scale, and color by adjusting the kenten settings.

Small black circle kenten, black sesame kenten, and small white circle kenten applied to text
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Apply kenten

1. Choose the characters you want to highlight.
2. Choose a kenten character, such as Fisheye or White Circle, from Kenten in the Character panel menu or

Control panel menu.

Change kenten settings and color

1. Choose Kenten > Kenten from the Character panel menu or Control panel menu.
2. For Kenten Settings, specify the options below:

Kenten Type

Select a kenten character, such as Fisheye or White Circ le. Choose Custom to specify a custom character.
You can enter characters directly, or you can specify a character code value for the specified character set.

Position

Specify the spacing between the kenten and characters.

Location

Select Above/Right to attach kenten above horizontal text or to the right of vertical text, and Below/Left to
attach below horizontal text or to the left of vertical text.

Size

Specify the size of the kenten character.

Align

Specify whether the kenten should be displayed in the center (Center) or to the left (Left) (above for
vertical text) of the character's embox.

H/Scale and V/Scale

Specify the scale for the height and width of the kenten character.

3. To change the color of the kenten, choose Kenten Color from the list box, and then specify the options
below:

Select a color swatch from the list box.

Specify the degree of tinting and line weight, as necessary.

Select Overprint Fill or Overprint Stroke to set filling or stroke overprint for kenten characters.

(See Determining when to overprint manually.)

4. Click OK.
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To the topAlign text of different sizes

You can specify how to align text to the largest characters in a line using the Character Alignment option, when
positioning characters of different sizes in 1 line. It is possible to align characters to the top, center or bottom of
the embox (right, center, and left for vertical frames), to the roman baseline, and to the top or bottom of the ICF
box (right or left for vertical frames). ICF (Ideographic Character Face) is the average height and width used by
the font designer to design the ideographic characters which comprise a font.

Align different sizes

A. Align different size letters above full space letters B. Align different size letters in the middle of full space letters C. Align different size
letters below full space letters 

Note:

The Character Alignment option is not effective, even if applied, when all characters are the same size in a line.

1. Select a range of text or lines for the characters you want to align, or select a text frame using the
selection tool.

2. Choose one of the following options from Character Alignment in the Character panel menu or Control panel
menu.

Roman Baseline aligns the small characters in a line to the large character baseline grid.

Embox Top/Right, Center, or Embox Bottom/Left align the small characters in a line to the specified
position of the large characters embox. In vertical text frames, Embox Top/Right aligns the text to
the right of the embox, and Embox Bottom/Left aligns the paragraph to the left of the embox.

ICF Top/Right and ICF Bottom/Left align the small characters in a line to the ICF specified by the
large characters. In vertical text frames, ICF Top/Right aligns the text to the right of the ICF, and
ICF Bottom/Left to the left of the ICF.

Adobe also recommends

Change the text direction
Align paragraphs to a baseline grid

  Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.
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Opprette tekst langs en bane

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Opprette tekst langs en bane
Redigere eller slette tekst langs en bane
Justere teksten på et banepunkt
Bruke en effekt på tekst langs en bane
Legge til forankrede objekter til tekst langs en bane

Opprette tekst langs en bane
Du kan formatere tekst slik at den flyter langs kanten av en åpen eller lukket bane av en hvilken som helst form. Du kan bruke valg og effekter på
tekst på en bane, for eksempel skyve den langs banen, vende den over på den andre siden av banen eller bruke formen på banen til å forvrenge
tegnene. Tekst langs en bane har en startboks og en sluttboks i likhet med andre tekstrammer, slik at du kan koble tekst til og fra den.

Du kan bare ha én tekstlinje på en bane. Tekst som ikke får plass på banen, skjules hvis du ikke har koblet den til en annen bane eller
tekstramme. Du kan legge til forankrede linjebundne objekter eller forankrede objekter som er over linjen for tekst langs en bane. Du kan ikke lage
tekst langs en bane hvis du bruker sammensatte baner, for eksempel banene du får når du bruker kommandoen Gjør om til vektorer.

Tekst langs en bane
A. Startbanemerke B. Startboks C. Midtbanemerke D. Sluttbanemerke E. Sluttboksen angir koblet tekst

1. Velg verktøyet for tekst langs en bane . (Klikk og hold Tekstverktøyet for å vise en meny som inneholder verktøyet Tekst langs en bane.)
2. Plasser pekeren på banen til det vises et lite plusstegn ved siden av pekeren , og gjør deretter følgende:

Hvis du vil skrive inn tekst ved å bruke standardinnstillinger, klikker du på banen. Et innsettingspunkt vises i begynnelsen av banen som
standard. Hvis de gjeldende standardinnstillingene angir et innrykk eller en annen justering enn venstrejustering, kan det hende at
innsettingspunktet vises på et annet sted enn i begynnelsen av banen.

Hvis du vil begrense teksten til en bestemt del av banen, velger du banen der du vil at teksten skal begynne, og drar langs banen til der
du vil at teksten skal slutte, og deretter slipper du museknappen. (Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer start- og sluttpunktet
for tekst, kan du se Justere teksten på et banepunkt.)

Endre plasseringen av tekst langs en bane

Merk: Hvis du verken kan klikke eller dra, kontrollerer du at det lille plusstegnet vises ved siden av verktøyet for tekst langs en bane.

3. Skriv inn teksten. Hvis du klikket for å plassere innsettingspunktet på banen, vises tekst langs hele lengden til banen. Hvis du dro, vises
teksten bare langs strekningen du dro.

Merk: Hvis banen opprinnelig var synlig, forblir den synlig etter at du har lagt til tekst langs den. Hvis du vil skjule banen, markerer du den med
markeringsverktøyet eller segmentmarkøren og angir Ingen for strek og fyll.

Redigere eller slette tekst langs en bane
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Du kan bruke tegn- og avsnittsformatering på tekst langs en bane. Valg for strek før/etter avsnitt og avsnittsmellomrom påvirker ikke tekst langs en
bane. Justeringsinnstillingen i Avsnitt-panelet kontrollerer justeringen av tekst langs en bane.

Redigere og formatere tegn i tekst langs en bane
1. Bruk verktøyet for tekst langs en bane til å gjøre ett av følgende:

Hvis du vil legge til et innsettingspunkt, klikker du mellom to tegn i teksten langs en bane.

Hvis du vil markere tegn, drar du gjennom teksten langs en bane.

2. Rediger og formater teksten etter behov.

Slette tekst fra en bane
1. Velg markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren , og marker ett eller flere Tekst langs en bane-objekter.
2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Slett tekst fra bane.

Hvis teksten er koblet, flyttes den til neste koblede tekstramme eller banetekstobjekt. Hvis baneteksten ikke er koblet, slettes teksten. Du beholder
banen, men mister alle Tekst i en bane-attributter – alle banemerker, start- og sluttbokser og koblingsegenskaper fjernes.

Merk: Hvis du har angitt Ingen for banens strek og fyll, vises ikke banen når du har slettet teksten. Hvis du vil gjøre banen synlig, trykker du på D
like etter at du har valgt Tekst > Tekst i en bane > Slett tekst fra bane. Når du gjør dette, brukes standard strek og fyll på den markerte banen.

Angi et tettere tegnmellomrom rundt skarpe kurver og spisse vinkler
1. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet.
2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg, eller dobbeltklikk på verktøyet Tekst langs en bane.
3. Angi en verdi i punkt for Mellomrom. Angi høyere verdier hvis du vil fjerne det ekstra mellomrommet mellom tegn på spisse kurver eller

vinkler.

Tekst langs en bane før (til venstre) og etter (til høyre) avstandsjustering

Merk: Verdien for Mellomrom kompenserer for måten tegn spres ut i vifteform rundt en kurve eller en spiss vinkel på. Den påvirker ikke tegn
langs rette segmenter. Hvis du vil endre mellomrommet for tegn på banen, markerer du dem, og deretter bruker du utligning eller tegnavstand.

Justere teksten på et banepunkt
Du kan endre start- og sluttpunktet for tekst langs en bane, skyve tekst og endre banepunktet på andre måter.

Endre start- og sluttpunkt for tekst langs en bane
1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere teksten langs banen.

2. Plasser pekeren på banetekstens start- eller sluttbanemerke til et lite ikon vises ved siden av pekeren . Ikke plasser den på start- eller
sluttboksen til banemerket.

Det er enklere å markere et merke hvis du zoomer inn på banen.

3. Dra start- eller sluttbanemerket langs banen.

Plasser pekeren på start- eller sluttbanemerket, og dra for å flytte grensen for teksten langs banen.
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Merk: Hvis du bruker en verdi for avsnittsinnrykk, beregnes den fra start- og sluttbanemerket.

Skyve tekst langs en bane
1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere teksten langs banen.
2. Plasser pekeren på midtbanemerket til et midtbanemerkeikon vises ved siden av pekeren .

Det er enklere å markere et merke hvis du zoomer inn på banen.

3. Dra midtbanemerket langs banen.

Merk: Du kan ikke flytte teksten hvis både start- og sluttbanemerket er på enden av banen. Hvis du vil lage litt rom for å dra teksten, drar du
start- eller sluttbanemerket bort fra enden av banen.

Vende tekst langs en bane
1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere teksten langs banen.
2. Plasser pekeren på tekstens midtbanemerke til et midtbanemerkeikon vises ved siden av pekeren .
3. Dra midtbanemerket på tvers av banen.

Plasser pekeren på midtbanemerket, og dra på tvers av banen for å vende teksten.

Du kan også vende tekst langs en bane ved hjelp av en dialogboks. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet.
Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg. Velg Vend, og velg OK.

Bruke en effekt på tekst langs en bane
1. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet.
2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg, eller dobbeltklikk på verktøyet Tekst langs en bane.
3. Velg ett av følgende under Effekt, og velg OK:

Hvis du vil beholde midten av grunnlinjen til hvert tegn parallelt med tangenten til banen, velger du Regnbue. Dette er
standardinnstillingen.

Effekter for tekst langs en bane
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A. Regnbue B. Skråstilling C. 3D-bånd D. Trappetrinn E. Tyngdekraft

Hvis du vil beholde de vertikale kantene til tegnene helt vertikale uavhengig av baneformen mens de horisontale kantene skråstilles for å
følge banen, velger du Skråstilling. Den resulterende horisontale forvrengningen er nyttig å bruke på tekst som ser ut til å følge bølger,
eller som går rundt en sylinder, for eksempel et merke på en brusflaske.

Hvis du vil beholde de horisontale kantene til tegnene helt horisontale uavhengig av baneformen mens de vertikale kantene til tegnene
står vinkelrett på banen, velger du 3D-bånd.

Hvis du vil beholde den venstre kanten av grunnlinjen til hvert tegn på banen uten å rotere noen av tegnene, velger du Trappetrinn.

Hvis du vil beholde midten av grunnlinjen til hvert tegn på banen mens de vertikale kantene holdes på linje med banens midtpunkt,
velger du Tyngdekraft. Du kan kontrollere perspektivet til dette valget ved å justere buen til tekstens bane.

Legge til forankrede objekter til tekst langs en bane
1. Velg tekstverktøyet eller verktøyet for tekst langs en bane, og klikk på et innsettingspunkt i teksten der du vil at ankeret for objektet skal

vises.
2. Legg til det forankrede objektet. Du kan legge til linjebundne objekter, objekter som er over linjen, eller rammer til banen. (Se Forankrede

objekter.)

Merk: Valgene for forankrede objekter som er over linjen i en tekst, er litt forskjellige fra valgene for forankrede objekter i en vanlig tekstramme.
Valget Justering er i forhold til merket for det forankrede objektet, og valget Mellomrom foran er ikke tilgjengelig.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Legge til redigeringsmerknader
Bruke merknadsmodus
Administrere merknader
Innstillinger for redigering av merknader

Merknader-funksjonen i InDesign bruker brukernavn i arbeidsflyten til å identifisere forfatteren av en merknad eller en sporet endring. Merknader
og sporede endringer fargekodes for hver bruker. Fargekodene defineres i innstillingene for merknader i InDesign eller dialogboksen Bruker i
InCopy (Fil > Bruker).

Notater kan bare vises i tekst. I InDesign kan de bare skrives ut fra artikkelredigering, og de kan ikke eksporteres til PDF.

Legge til redigeringsmerknader
Når du legger til merknader i behandlet innhold i InDesign, blir de tilgjengelige for andre i arbeidsflyten. Merknadene er hovedsakelig ment å
brukes med en InCopy-arbeidsflyt, men du kan ha nytte av dem i InDesign. Du kan for eksempel montere tekst i merknader som du kanskje vil ha
med i artikkelen senere. Hvis du eksporterer til Adobe PDF i InCopy, kan merknadene konverteres til PDF-kommentarer.

1. Velg tekstverktøyet, klikk der du vil plassere merknaden, og velg Tekst > Merknader > Ny merknad.

Når du redigerer i Artikkelredigering, vises markørene. I layoutvisningen vises Merknader-panelet.

2. Skriv inn merknaden mellom merknadsmarkørene, eller skriv inn merknaden i Merknader-panelet.

Du kan legge til så mange merknader du vil, hvor som helst. Du kan imidlertid ikke opprette en merknad i en annen merknad.

Hvis du vil vise eller skjule merknader, velger du Vis > Tillegg > Vis/Skjul merknader.

Bruke merknadsmodus
Merknadsmodusen er en praktisk måte å dele eller slette merknader på avhengig av hvor innsettingspunktet står og hvilken tekst som er markert.

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil opprette en ny merknad, plasserer du innsettingspunktet i teksten.

Hvis du vil konvertere tekst til en merknad, markerer du teksten.

Hvis du vil dele en merknad, plasserer du innsettingspunktet i en merknad.

Hvis du vil konvertere en merknad til tekst, markerer du merknadsmarkørene (i artikkelvisning).

Hvis du vil flytte innsettingspunktet fra en merknad, plasserer du innsettingspunktet ved begynnelsen eller slutten av merknaden.

2. Velg Tekst > Merknader > Merknadsmodus.

Administrere merknader
Et merknadsanker  viser plasseringen til en merknad. Merknader-panelet viser innholdet i merknaden sammen med informasjon om merknaden.

Hvis du vil konvertere tekst til en merknad, markerer du teksten og velger Tekst > Merknader > Konverter til merknad. En ny merknad
opprettes. Den markerte teksten fjernes fra artikkelen og limes inn i en ny merknad. Merknadsankeret eller -markøren er plassert der teksten
du markerte, ble klipt ut.

Hvis du vil konvertere en merknad til tekst, går du til Merknader-panelet og markerer merknaden som du vil legge til i dokumentteksten. Du
kan eventuelt markere teksten i den innebygde merknaden i Artikkelredigering. Deretter velger du Tekst > Merknader > Konverter til tekst.

Hvis du vil dele en merknad, plasserer du innsettingspunktet der du vil dele merknaden, og velger Tekst > Merknader > Del merknad.

Hvis du vil navigere mellom merknader, klikker du innsettingspunktet i artikkelen og velger Tekst > Merknader > Forrige merknad eller
Merknader > Neste merknad.

Innstillinger for redigering av merknader
Med innstillingene kan du angi farge på merknadsankere, merknadsmarkører og bakgrunner når de er innebygd i Artikkelredigering. Du kan også
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velge å vise merknadsinformasjon som et verktøytips, og du kan velge om du vil inkludere merknadsinnholdet i Finn/endre-operasjoner og
stavekontroll i Artikkelredigering.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Merknader (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Merknader (Mac OS).

2. Velg en farge for merknadsankere og -markører på menyen Merknadsfarge. Velg [Brukerfarge] for å bruke fargen som er angitt i
dialogboksen Bruker. Dette er spesielt nyttig hvis mer enn én person arbeider på filen.

3. Marker Vis verktøytips for merknader hvis du vil at merknadsinformasjon og noe av eller alt merknadsinnholdet skal vises som et verktøytips
når musepekeren holdes over et merknadsanker i layoutvisning eller en merknadsmarkør i Artikkelredigering.

4. Angi om du vil inkludere innebygd merknadsinnhold når du bruker kommandoene Finn/endre og Stavekontroll (bare i Artikkelredigering).

Merk: I layoutvisning kan du ikke bruke kommandoene Finn/endre og Stavekontroll til å søke etter innholdet i merknader, uansett hvilke
innstillinger som er angitt i dialogboksen Innstillinger. Endre alle redigerer imidlertid innholdet i merknader.

5. Marker enten [Ingen] eller [Merknadsfarge] (fargen du velger i trinn 2) for å bruke bakgrunnsfargen til en innebygd merknad.

6. Velg OK.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Koblede artikler

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Opprette en koblet artikkel
Angi valg for koblet artikkel
Oppdatere en koblet artikkel
Redigere den originale artikkelen

Det er ingen enkel oppgave å duplisere innhold som går over flere sider, og det tar lang tid og det er lett å gjøre feil når man kopierer og limer inn.
Du kan bruke koblede artikler for å håndtere flere versjoner av en artikkel eller tekstinnhold i det samme dokumentet. Koblede artikler gjør det
enklere å støtte arbeidsflyter, som f.eks. kan innebære at du må designe for loddrette og vannrette layouter. Koblede artikler fungerer også bra for
tradisjonelle arbeidsflyter for utskrift og publikasjon, der du kan være nødt til å synkronisere standardtekst på forskjellige sider.

Koblede artikler fungerer på samme måte som tradisjonelle koblinger. Du kan angi en artikkel som overordnet, og deretter plassere den samme
artikkelen andre steder i dokumentet som underordnede artikler. Når du oppdaterer den overordnede artikkelen, merkes de underordnede artiklene
i Koblinger-panelet, og du kan oppdatere dem slik at de er synkronisert med den overordnede artikkelen. Du kan opprette koblede artikler ved å
bruke vanlige artikler eller tekst i bane-artikler. Forankrede objekter i artikler støttes også.

Koblede artikler synkroniserers når du oppdaterer brukte InDesign-maler.

Koblede artikler merkes som ikke synkroniserte i Koblinger-panelet selv om det ikke er noen synlige endringer. Globale endringer i dokumentet
som medfører at artiklene lages på nytt, merker koblingene. De globale endringene kan skyldes oppdateringer av valg eller definisjoner av
følgende:

Fotnoter

Tekstvariabler

Betinget tekst

Fargeprøver

XML-koder

Navngitte rutenett

Hvis du erstatter alle skriftene eller alle forekomstene av et objekt, lager InDesign alle artiklene på nytt og merker koblingene.

Opprette en koblet artikkel
1. Velg en artikkel enten ved å velge tekstrammen eller ved å plassere innsettingsmarkøren i teksten. Hvis du velger tekstrammer, kan du også

velge flere artikler ved å bruke Skift+klikk.

2. Velg Rediger > Plasser og koble artikkel. Markøren har artikkelen lastet inn.

3. Klikk på en eksisterende, tom tekstramme eller tegn en ramme der du kan plassere den koblede artikkelen.

Ikonet  vises øverst i venstre hjørne av den koblede artikkelen. Artikkelen vises som en koblet artikkel i Koblinger-panelet. Som standard
opprettes navnet på artikkelen i Koblinger-panelet basert på de første tegnene i originalartikkelen.

Du kan også endre standardnavnet til den koblede artikkelen i Lag-panelet.

Angi valg for koblet artikkel

1. Velg den koblede artikkelen i Koblinger-panelet.

2. Velg Valg for koblet artikkel i Koblinger-panelet.

3. Velg alternativene du trenger:
Oppdater kobling ved lagring av dokument

Varsle hvis koblingsoppdatering overskriver lokale redigeringer

Fjern tvungne linjeskift

Tips: Hvis du vil angi standardinnstillinger for artikler, lukker du alle dokumenter, åpner Koblinger-panelmenyen og velger Valg for koblet artikkel.

Tips: Hvis du vil angi Valg for koblet artikkel mens du oppretter koblede artikler, holder du inne Skift-tasten og velger Rediger > Plasser og koble
artikkel.

479
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Oppdatere en koblet artikkel
Hvis du redigerer den originale artikkelen, viser Koblinger-panelet  ved siden av den koblede artikkelen.

Dobbeltklikk på  i Koblinger-panelet for å oppdatere den underordnede artikkelen.

Hvis du har foretatt lokale endringer i en underordnet artikkel, overskrives disse endringene av innhold fra den originale artikkelen. Hvis du har
aktivert Varsle hvis koblingsoppdatering overskriver lokale redigeringer, vises en varselmelding.

Bruk Koblingsinformasjon-panelet for å se om du har foretatt lokale endringer i artikkelen. Artikkelstatusen viser Tekst endret hvis du har
foretatt lokale endringer.

Redigere den originale artikkelen
Hvis du arbeider med en koblet artikkel og trenger å gå til den originale artikkelen, gjør du følgende:

1. Velg den koblede artikkelen i Koblinger-panelet.

2. Klikk på  eller velg Rediger original fra Koblinger-panelmenyen ( ).

Fokuset skifter til siden som inneholder den originale artikkelen.
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To the top

To the top

To the top

Working with markers
About markers
View markers
Select markers

About markers

InDesign inserts a marker in text for items such as index entries, XML tags, and hyperlink text and anchors. These
markers have no width and they don’t affect composition of text. However, you can select these markers and cut,
copy, or delete them. InDesign uses the location of the marker to produce an accurate bookmark or page
reference in the table of contents, index, and exported PDF files.

You can view all markers at once, or view hyperlink or tagged text markers only. You can also view markers in
Story Editor, where they are larger and easier to identify.

Note:

When you select a word, all of its markers are also selected. Keep this in mind when you are cutting, copying, or
deleting text.

Types of markers

A. Tagged text B. Index marker C. Hyperlink 

View markers

To display markers, choose Type > Show Hidden Characters.
To view hyperlink markers only, choose View > Extras > Show Hyperlinks.
To view tagged text markers only, choose View > Structure > Show Tag Markers.

Select markers

1. Choose Type > Show Hidden Characters.
2. Place the insertion point next to the marker.
3. Holding down Shift, press the Left Arrow or Right Arrow key to select a marker.

You can also locate markers using different methods. For example, you can locate an index marker by choosing the
Go To Selected Marker option in the Index panel menu.

  Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.
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Stiler

Bruke GREP-maler (video 4:46)
Michael Ninness  (01. january 2011)
Veiledning – video
Denne videoopplæringen viser deg hvordan du bruker en tegnstil  på all tekst som oppfyller et GREP-uttrykk du angir. Gjør GREP-stilen
til en del av en avsnittstil.
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Avsnitts- og tegnmaler

Til toppen av siden

Om tegn- og avsnittsmaler
Oversikt over Maler-panelet
Legge til avsnitts- og tegnmaler
Tilordne maler til eksportkoder | CC, CS6, CS5.5
Konvertere Word-maler til InDesign-maler
Bruke maler
Redigere tegn- og avsnittsmaler
Slette tegn- eller avsnittsmaler
Overstyre tegn- og avsnittsmaler
Konvertere malens punktmerking og nummerering til tekst
Finne og erstatte tegn- og avsnittsmaler

Om tegn- og avsnittsmaler

En tegnmal er en samling attributter for tegnformatering som kan brukes på tekst i ett enkelt trinn. En avsnittsmal inneholder
formateringsattributter for både tegn og avsnitt og kan brukes på et avsnitt eller avsnittsområde. Du finner avsnittsmaler og tegnmaler i forskjellige
paneler. Avsnitts- og tegnmaler kalles noen ganger tekstmaler.

Et format for rutenett med navn kan brukes i et rammerutenett i formatinnstillingene Rammerutenett. (Se Oversikt over panelet Rutenett med
navn.) Du kan også opprette en objektmal med rutenettegenskaper. (Se Om objektmaler.)

Når du endrer formateringen i en mal, oppdateres all tekst som malen er brukt på, til den nye formateringen.

Du kan opprette, redigere og slette maler i enkeltstående Adobe InCopy-dokumenter eller i InCopy-innhold som er koblet til et Adobe InDesign
CS4-dokument. Når innholdet er oppdatert i InDesign, legges nye maler til i InDesign-dokumentet, mens malendringer som er gjort i InCopy,
overstyres av InDesign-malen. Når du arbeider med koblet innhold, er det vanligvis best å behandle malene i InDesign.

[Grunnleggende avsnitt]-maler

Standard er at alle nye dokumenter inneholder malen [Grunnleggende avsnitt], som brukes på teksten du skriver inn. Du kan redigere denne
malen, men du kan ikke endre navnet på den eller slette den. Du kan endre navn på og slette maler som du oppretter. Du kan også velge å bruke
en annen standardmal på teksten.

Tegnmalattributter

I motsetning til avsnittsmaler inneholder ikke tegnmaler alle formateringsattributtene for markert tekst. Når du oppretter en tegnmal, inkluderes i
stedet bare de attributtene som er forskjellige fra formateringen til den markerte teksten, som en del av malen i InDesign. På den måten kan du
opprette en tegnmal som endrer bare noen av attributtene når den brukes på tekst, for eksempel skrifttypefamilie og -størrelse. Alle andre
tegnattributter ignoreres. Hvis du vil at andre attributter skal være en del av malen, kan du legge dem til når du redigerer malen.

Neste mal

Du kan bruke maler automatisk mens du skriver inn tekst. Hvis du for eksempel vil bruke malen "brødtekst" etter en overskriftsmal med navnet
"overskrift 1", kan du angi "brødtekst" for "overskrift 1" i valget Neste mal. Når du har skrevet inn et avsnitt med malen "overskrift 1" og trykket på
Enter eller Retur, begynner et nytt avsnittet med malen "brødtekst".

Hvis du bruker hurtigmenyen når du bruker en mal på to eller flere avsnitt, kan du angi at den overordnede malen skal brukes på første avsnitt, og
at valget i Neste mal skal brukes på de øvrige avsnittene. (Se Bruke maler.)
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Merk:

Hvis du vil bruke Neste mal-funksjonen, velger du en mal på Neste mal-menyen når du oppretter eller redigerer en mal.

Jeff Witchel har laget en opplæringsvideo om bruk av Neste mal-funksjonen på Bruke Neste mal-funksjonen.

Oversikt over Maler-panelet

Bruk Tegnmaler-panelet til å opprette, gi navn til og bruke tegnmaler på tekst i et avsnitt. Bruk Avsnittsmaler-panelet til å opprette, gi navn til og
bruke avsnittsmaler på hele avsnitt. Maler arkiveres med et dokument og vises i panelet hver gang du åpner dokumentet.

Når du markerer tekst eller plasserer innsettingspunktet, utheves en eventuell mal som brukes på teksten, i et av Maler-panelene med mindre
malen ligger i en skjult malgruppe. Hvis du markerer et tekstområde som inneholder flere maler, utheves ingen av malene i Maler-panelet. Hvis du
markerer et tekstområde der det er brukt flere maler, vises (Blandet) i Maler-panelet.

Åpne Avsnittsmaler-panelet

Velg Tekst > Avsnittsmaler, eller velg fanen Avsnittsmaler, som vises som standard til høyre i programvinduet.

Åpne Tegnmaler-panelet

Velg Tekst > Tegnmaler, eller velg fanen Tegnmaler til høyre i programvinduet.

Legge til avsnitts- og tegnmaler

Hvis malene du vil bruke, allerede finnes i et annet InDesign- eller InCopy-dokument eller tekstbehandlingsdokument, kan du importere malene og
bruke dem i det gjeldende dokumentet. Hvis du arbeider med en enkeltstående artikkel, kan du også definere tegn- og avsnittsmaler i InCopy.

Definere avsnitts- eller tegnmaler

1. Hvis du vil basere en ny mal på formateringen i eksisterende tekst, markerer du teksten eller plasserer innsettingspunktet i teksten.

Hvis en gruppe er markert i Maler-panelet, blir den nye malen en del av den gruppen.

2. Velg Ny avsnittsmal på menyen i Avsnittsmaler-panelet, eller velg Ny tegnmal på menyen i Tegnmaler-panelet.

3. Skriv inn et navn på den nye malen i tekstboksen Malnavn.

4. I Basert på angir du hvilken mal den gjeldende malen er basert på.

Med valget Basert på kan du knytte maler til hverandre, slik at endringer i én mal oppdateres i maler som bygger på denne malen.
Nye maler er som standard basert på [Ingen avsnittsmal] for avsnittsmaler eller [Ingen] eller for tegnmaler eller på malen som brukes på
markert tekst.

5. I Neste mal (bare i Avsnittsmaler-panelet) angir du hvilken mal som skal brukes etter gjeldende mal når du trykker på Enter eller Retur.

6. Hvis du vil legge til en tastatursnarvei, plasserer du innsettingspunktet i Tastatursnarvei-boksen og kontrollerer at NumLock er slått på. Hold
deretter nede en hvilken som helst kombinasjon av Skift, Alt og Ctrl (Windows) eller Skift, Tilvalg og Kommando (Mac OS), og trykk på et tall
på det numeriske tastaturet. Du kan bare bruke tallene på det numeriske tastaturet til å definere tastatursnarveier for maler. Hvis tastaturet
ikke har noen NumLock-tast, kan du ikke legge til tastatursnarveier i maler.

7. Hvis du vil at den nye malen skal brukes på den markerte teksten, velger du Bruk mal på utvalg.

8. Angi formateringsattributter ved å velge en kategori (for eksempel Grunnleggende tegnformater) til venstre, og angi attributtene du vil legge
til i malen.

Når du angir en tegnfarge i dialogboksen Valg for maler, kan du definere en ny farge ved å dobbeltklikke på fyll- eller strekboksen.

9. For tegnmaler ignoreres attributter som du ikke angir. Når malen brukes, beholder teksten avsnittsmalformateringen for slike attributter. Slik
fjerner du en attributtinnstilling fra en tegnmal:
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Bruk definisjon av innkommende mal

Velg (Ignorer) på menyen for en innstilling.

Slett den aktuelle teksten i en tekstboks.

Klikk til det vises en liten boks (Windows) eller en bindestrek (-) (Mac OS) i en avmerkingsboks.

Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og velg fargeprøven for en tegnfarge.

10. Når du er ferdig med å angi formateringsattributter, velger du OK.

Maler du oppretter, vises bare i gjeldende dokument. Hvis ingen dokumenter er åpne, vises malene du oppretter, i alle nye dokumenter.

Basere en avsnitts- eller tegnmal på en annen mal

Mange dokumentutforminger inneholder hierarkier med maler som deler bestemte attributter. Alle overskrifter og underoverskrifter bruker for
eksempel ofte samme skrifttype. Ved å opprette en hovedmal eller overordnet mal kan du lage koblinger mellom maler som ligner hverandre. Når
du redigerer den overordnede malen, endres også de underordnede malene. Deretter kan du redigere de underordnede malene for å skille dem
fra den overordnede malen.

Hvis du vil opprette en mal som er nesten identisk med en annen mal, men uten et overordnet/underordnet-forhold, bruker du kommandoen
Dupliser mal og redigerer deretter kopien.

1. Opprett en ny mal.

2. Velg den overordnede malen fra listen Basert på i dialogboksen Ny avsnittsmal eller Ny tegnmal. Den nye malen blir den underordnede
malen.

Nye maler er som standard basert på [Ingen avsnittsmal] eller [Ingen] eller på malen som brukes på markert tekst.

3. Angi formatering for den nye malen på en slik måte at den skilles fra malen den bygger på. Du kan for eksempel gjøre skriftstørrelsen i en
underoverskrift litt mindre enn den som brukes i overskriftsmalen (den overordnede malen).

Hvis du endrer formateringen i en underordnet mal og bestemmer deg for å begynne på nytt, velger du Tilbakestill til basis. Dette gjenoppretter
formateringen i den underordnede malen til malen den bygger på. Deretter kan du angi ny formatering. Hvis du endrer malen som den
underordnede malen er basert på, oppdateres maldefinisjonen slik at den stemmer overens med den nye overordnede malen.

Importere maler fra andre dokumenter

Du kan importere avsnitts- og tegnmaler fra et annet InDesign-dokument (uavhengig av versjon) til det aktive dokumentet. Under importen kan du
bestemme hvilke maler som skal lastes inn, og hva som skal skje hvis den innlastede malen har samme navn som malen i det gjeldende
dokumentet. Du kan også importere maler fra et InCopy-dokument.

Du kan importere avsnitts- og tegnmaler fra et InDesign- eller InCopy-dokument til et enkeltstående InCopy-dokument eller til InCopy-innhold som
er koblet til InDesign. Du kan bestemme hvilke maler som skal lastes inn, og hva som skal skje hvis den innlastede malen har samme navn som
malen i det gjeldende dokumentet.

Hvis du importerer maler til koblet innhold, legges nye maler til i InDesign-dokumentet når innholdet oppdateres, og eventuelle maler som
kommer i navnekonflikt med andre maler, overstyres av InDesign-malen med det samme navnet.

1. Gjør ett av følgende i Tegnmaler- eller Avsnittsmaler-panelet:

Velg Last inn tegnmaler eller Last inn avsnittsmaler på menyen i Maler-panelet.

Velg Last inn alle tekstmaler på menyen i Maler-panelet hvis du vil laste inn både tegn- og avsnittsmaler.

2. Dobbeltklikk på InDesign-dokumentet som inneholder malene du vil importere.

3. I dialogboksen Last inn maler kontrollerer du at du har merket av for malene du vil importere. Hvis en eksisterende mal har samme navn
som en av de importerte malene, velger du ett av følgende under Konflikt med eksisterende mal, før du velger OK:

Overskriver den eksisterende malen med den innlastede malen, og bruker de nye attributtene på
all tekst i det gjeldende dokumentet som brukte den gamle malen. Definisjonene av de innkommende og eksisterende malene vises nederst
i dialogboksen Last inn maler, slik at du kan sammenligne malene.
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Endre navn automatisk
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Endrer navn på den innlastede malen. Hvis for eksempel begge dokumentene har en underoverskriftsmal, endres
navnet på den innlastede malen til "Underoverskriftskopi" i det gjeldende dokumentet.

Du kan også bruke funksjonen Bok til å dele maler. (Se Synkronisere bokdokumenter.)

Tilordne maler til eksportkoder | CC, CS6, CS5.5

Innføring i eksportkoder

Bruk Eksporter koding til å angi hvordan tekst med InDesign-maler skal markeres i HTML, EPUB eller i kodede PDF-resultater.

Du kan også angi CSS-klassenavn som skal legges til i innholdet som skal eksporteres. I EPUB/HTML-eksport kan CSS-klasser brukes til å skille
mellom små variasjoner i stil. Du behøver ikke å angi et klassenavn. InDesign genererer et klassenavn automatisk basert på malnavnet.

Du kan ikke forhåndsvise Eksporter koding i InDesign-layouten siden funksjonen bare påvirker den eksporterte EPUB-, HTML- eller PDF-filen.

Rediger alle eksportkoder lar deg vise og endre stilene i en enkelt dialogboks.

Definere mal til kodetilordning

1. For malen som skal tilordnes, åpner du dialogboksen Valg for avsnittsmal, Valg for tegnmal eller Valg for objektmal.

2. Klikk Eksporter koding i venstre rute og gjør ett av følgende:

Velg en kode som skal tilordnes for EPUB- og HTML-resultat.

Velg en klasse som skal tilordnes for EPUB- og HTML-resultat. Klassenavn brukes til å generere maldefinisjoner for standardkoder.

Hvis du vil inkludere denne malen i CSS, merker du av i avmerkingsboksen Inkluder CSS. Hvis du ikke merker av i denne boksen,
genereres det ingen CSS-klasse for denne malen. Hvis du har to eller flere maler som er tilordnet den samme klassen, viser InDesign
en feil-/advarselsmelding under eksporten. Dette valget er tilgjengelig bare i InDesign CC.

Velg en kode som skal tilordnes for PDF-resultat. Dette alternativet er tilgjengelig bare for avsnittsmaler.

Redigere alle eksportkoder

Du kan vise og endre alle eksportkoder i sammen i ett vindu.

1. Velg Rediger alle eksportkoder i panelmenyen Avsnittsmal, Tegnmal eller Objektmal.

2. Klikk EPUB og HTML, eller PDF.

3. Klikk koden som samsvarer med malen. Den konverteres til en liste. Velg den nye verdien.

Konvertere Word-maler til InDesign-maler

Når du importerer et Microsoft Word-dokument til InDesign eller InCopy, kan du tilordne hver mal som er brukt i Word, til en tilsvarende mal i
InDesign eller InCopy. Dermed angir du hvilke maler som skal brukes til å formatere teksten som importeres. Det vises et diskikon  ved siden av
hver importerte Word-mal til du redigerer malen i InDesign eller InCopy.

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil legge til Word-dokumentet i eksisterende tekst i InDesign eller InCopy, velger du Fil > Monter. Velg Vis valg for import og
dobbeltklikk deretter på Word-dokumentet.

Hvis du vil åpne Word-dokumentet i et enkeltstående InCopy-dokument, starter du InCopy, velger Fil > Åpne og dobbeltklikker deretter
på Word-filen.
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2. Velg Behold maler og formatering fra tekst og tabeller.

3. Velg Tilpass malimport og deretter Maltilordning.

4. I dialogboksen Maltilordning velger du Word-malen og deretter et av valgene på menyen under InDesign-malen. Du kan velge følgende:

Hvis det ikke er en malnavnkonflikt, velger du Ny avsnittsmal, Ny tegnmal eller en eksisterende InDesign-mal.

Hvis det er en malnavnkonflikt, velger du Omdefiner InDesign-mal hvis du vil formatere den importerte malteksten med Word-malen.
Velg en eksisterende InDesign-mal hvis du vil formatere den importerte malteksten med InDesign-malen. Velg Endre navn automatisk
hvis du vil endre navnet på Word-malen.

5. Velg OK for å lukke dialogboksen Maltilordning, og velg deretter OK for å importere dokumentet.

Bruke maler

Som standard vil ikke eksisterende tegnformatering eller tegnmaler som er brukt på deler av et avsnitt, fjernes når du bruker en avsnittsmal, selv
om du kan velge å fjerne eksisterende formatering når du bruker en mal. Et plusstegn (+) vises ved siden av den gjeldende avsnittsmalen i Maler-
panelet hvis en tegn- eller avsnittsmal samt tilleggsformatering som ikke er en del av den brukte malen, brukes på den markerte teksten. Slik
tilleggsformatering kalles overstyring eller lokal formatering.

Tegnmaler fjerner eller tilbakestiller tegnattributter i eksisterende tekst hvis attributtene er definert i malen.

Bruke en tegnmal

1. Angi hvilke tegn malen skal brukes på.

2. Gjør ett av følgende:

Velg navnet på tegnmalen i Tegnmaler-panelet.

Velg navnet på tegnmalen fra rullegardinlisten i kontrollpanelet.

Trykk på tastatursnarveien du tilordnet malen. (Pass på at NumLock er slått på.)

Bruke en avsnittsmal

1. Klikk i et avsnitt eller marker alle eller deler av avsnittene du vil bruke malen på.

2. Gjør ett av følgende:

Velg navnet på avsnittsmalen i Avsnittsmaler-panelet.

Velg navnet på avsnittsmalen på menyen i kontrollpanelet.

Trykk på tastatursnarveien du tilordnet malen. (Pass på at NumLock er slått på.)

3. Hvis det forsatt er uønsket formatering igjen i teksten, velger du Fjern overstyringer i Avsnittsmaler-panelet.

Bruke følgemaler på flere avsnitt

Med valget Neste mal angir du hvilken mal som automatisk skal brukes når du trykker på Enter eller Retur etter å ha brukt en bestemt mal. Med
dette valget kan du også bruke ulike maler på flere avsnitt i én enkelt handling.

Tenk deg for eksempel at du skal formatere en avisspalte med tre maler: Tittel, Byline og Brødtekst. Tittel bruker Byline i Neste mal, Byline bruker
Brødtekst i Neste mal og Brødtekst bruker [Samme mal] i Neste mal. Hvis du markerer hele artikkelen, altså tittelen, forfatterens byline og
avsnittene, og deretter bruker Tittel-malen ved hjelp av den spesielle Neste mal-kommandoen i hurtigmenyen, formateres det første avsnittet med
tittelmalen, det andre avsnittet med Byline-malen og de øvrige avsnittene med Brødtekst-malen.
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Merk:

Merk:

Til toppen av siden

Før og etter at en mal er brukt med Neste mal.

1. Marker avsnittene du vil bruke malene på.

2. I Avsnittsmaler-panelet høyreklikker du (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS) på den overordnede malen, og velger deretter
Bruk [malnavn] og deretter Neste mal.

Hvis teksten inneholder formateringsoverstyringer eller tegnmaler, kan du også fjerne overstyringer, tegnmaler eller begge deler ved hjelp av
hurtigmenyen.

Redigere tegn- og avsnittsmaler

En av fordelene med å bruke maler er at når du endrer en maldefinisjonen, oppdateres all tekst som er formatert med malen, til å samsvare med
den nye maldefinisjonen.

Hvis du redigerer maler i InCopy-innhold som er koblet til et InDesign-dokument, overskrives endringene når det koblede innholdet
oppdateres.

Redigere en mal ved hjelp av dialogboksen

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du ikke vil bruke malen på markert tekst, høyreklikker du (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS) på malnavnet i
Maler-panelet og velger Rediger [malnavn].

Dobbeltklikk på malnavnet i Maler-panelet, eller marker malen og velg Valg for maler på menyen i Maler-panelet. Merk at når du gjør
dette, brukes malen på all markert tekst eller alle markerte tekstrammer. Hvis ingen tekst eller tekstrammer er markert, brukes malen
som standardmal for tekst du skriver inn i nye rammer.

2. Juster innstillingene i dialogboksen, og velg OK.

Omdefinere en mal slik at den tilpasses den markerte teksten

Når du har tatt i bruk en mal, kan du overstyre alle innstillingene for malen. Hvis du ønsker å beholde disse endringene, kan du omdefinere malen
slik at den samsvarer med formateringen i teksten du endret.

Hvis du redigerer maler i InCopy-innhold som er koblet til et InDesign-dokument, overskrives endringene når det koblede innholdet
oppdateres.

1. Ved hjelp av tekstverktøyet  markerer du teksten som er formatert med malen du vil omdefinere.

2. Endre avsnitts- eller tegnattributtene etter behov.

3. Velg Omdefiner mal på menyen i Maler-panelet.

Slette tegn- eller avsnittsmaler
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Merk:

Når du sletter en mal, kan du erstatte den med en annen mal, og du kan velge om du vil beholde formateringen. Når du sletter en malgruppe,
sletter du alle malene i gruppen. Du blir bedt om å erstatte hver enkelt mal i gruppen.

1. Velg malnavnet i Maler-panelet.

2. Gjør ett av følgende:

Velg Slett mal på panelmenyen, eller klikk på ikonet for sletting  nederst i panelet.

Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på malen, og velg deretter Slett mal. Denne metoden er spesielt nyttig når
du skal slette en mal uten å bruke den på tekst.

3. Marker malen for å erstatte den i dialogboksen Slett avsnittsmaler.

Hvis du velger å erstatte en avsnittsmal med [Ingen avsnittsmal] eller en tegnmal med [Ingen], må du velge Behold formatering for å beholde
formateringen i teksten som malen brukes på. Teksten beholder formateringen, men er ikke lenger tilknyttet en mal.

4. Velg OK.

Hvis du vil slette alle ubrukte maler, velger du Marker alle ubrukte på menyen i Maler-panelet og klikker deretter på ikonet for sletting. Når du
sletter en ubrukt mal, blir du ikke bedt om å erstatte malen.

Overstyre tegn- og avsnittsmaler

Når du bruker en avsnittsmal, forblir tegnmaler og tidligere formatering som før. Når du har tatt i bruk en mal, kan du overstyre alle innstillingene
for malen ved å ta i bruk formatering som ikke er en del av malen. Når formatering som ikke er en del av malen, brukes på tekst der malen er
brukt, kalles det overstyring eller lokal formatering. Når du markerer tekst med en overstyring, vises et plusstegn (+) ved siden av malnavnet.
Overstyring i tegnmaler vises bare hvis attributtet som brukes, er en del av malen. Hvis en tegnmal for eksempel bare endrer tekstfarge, vil ikke en
endring av skriftstørrelsen i teksten vises som en overstyring.

Du kan fjerne tegnmaler og formateringsoverstyringer når du bruker en mal. Du kan også fjerne overstyringer fra et avsnitt som en mal er brukt på.

Hvis det er et plusstegn (+) ved siden av en mal, holder du musepekeren over malen for å se beskrivelsen av overstyringsattributtene.

Beholde eller fjerne overstyringer når du bruker avsnittsmaler

Hvis du vil bruke en avsnittsmal og beholde tegnmaler, men fjerne overstyringer, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) når du
velger navnet på malen i Avsnittsmaler-panelet.
Hvis du vil bruke en avsnittsmal og fjerne både tegnmaler og overstyringer, holder du nede Alt+Skift (Windows) eller Tilvalg+Skift (Mac OS)
når du velger navnet på malen i Avsnittsmaler-panelet.

Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på malen i Avsnittsmaler-panelet, og angi deretter et valg på hurtigmenyen.
Deretter kan du fjerne overstyringer, tegnmaler eller begge deler når du bruker malen.

Fjerne overstyringer for avsnittsmaler

1. Marker teksten som inneholder overstyringene. Du kan også markere flere avsnitt med ulike maler.

2. Gjør ett av følgende i Avsnittsmaler-panelet:

Hvis du vil fjerne avsnitts- og tegnformatering, klikker du på ikonet for fjerning av overstyringer  eller velger Fjern overstyringer i
Avsnittsmaler-panelet.

Hvis du vil fjerne tegnoverstyringer, men beholde overstyringer for avsnittsformatering, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando
(Mac OS) og klikker på ikonet for fjerning av overstyringer.

Hvis du vil fjerne overstyringer på avsnittsnivå, men beholde dem på tegnnivå, holder du nede Skift+Ctrl (Windows) eller
Skift+Kommando (Mac OS) i Avsnittsmaler-panelet og klikker på ikonet for fjerning av overstyringer.

Når du fjerner overstyringer på avsnittsnivå, fjernes overstyringer fra hele avsnittet, selv om bare deler av avsnittet er markert.
Overstyringer på tegnnivå fjernes bare fra markert tekst.

Når du fjerner overstyringer, fjernes ikke tegnmalformatering. Hvis du vil fjerne tegnmalformatering, markerer du teksten som inneholder
tegnmalen, og velger deretter [Ingen] i Tegnmaler-panelet.
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Bryte koblingen mellom teksten og malen for teksten

Når du bryter koblingen mellom en tekst og malen for teksten, beholdes gjeldende formatering i teksten. Hvis malen endres på et senere tidspunkt,
blir ikke disse endringene gjenspeilet i teksten fordi koblingen til malen er brutt.

1. Marker teksten som er merket med malen du vil bryte koblingen til.

2. Velg Bryt kobling til mal på menyen i Maler-panelet.

Hvis du ikke har markert tekst når du velger Bryt kobling til mal, vil all ny tekst du skriver inn, få samme formatering som den angitte malen, men
ikke bli tilordnet noen mal.

Konvertere malens punktmerking og nummerering til tekst

Når du oppretter en mal som bruker punktmerking og nummerering i avsnitt, kan punktmerkingen og nummereringen forsvinne hvis teksten
kopieres eller eksporteres til et annet program. For å unngå dette problemet må du konvertere malens punktmerking og nummerering til tekst.

Hvis du konverterer malens punktmerking i en InCopy-artikkel som er koblet til en InDesign-layout, overstyres kanskje endringen når
innholdet oppdateres i InDesign.

1. Velg malen som inneholder punktmerking og nummerering, i Avsnittsmaler-panelet.

2. Velg Konverter punktmerking og nummerering til tekst for "[mal]" på menyen i Avsnittsmaler-panelet.

Hvis du konverterer punktmerking og nummerering til tekst i en hovedmal (en overordnet mal), konverteres også punktmerking og nummerering til
tekst i den underordnede malen.

Etter at du har konvertert nummerering til tekst, kan det hende at du må oppdatere nummereringen manuelt hvis du redigerer teksten.

Finne og erstatte tegn- og avsnittsmaler

Bruk dialogboksen Finn/endre når du vil søke etter forekomster av en bestemt mal og erstatte den med en annen mal.

1. Velg Rediger > Finn/endre.

2. Velg Dokument i Søk for å endre malen i hele dokumentet.

3. La valgene Finn og Endre til være tomme. Hvis feltene Finn format og Endre format ikke vises nederst i dialogboksen, klikker du Flere valg.

4. Klikk i feltet Finn format for å vise dialogboksen Finn formatinnstillinger. Under Valg for maler velger du tegn- eller avsnittsmalen du vil søke
etter, og velger deretter OK.

5. Klikk i feltet Endre format for å vise dialogboksen Endre formatinnstillinger. Under Valg for maler velger du tegn- eller avsnittsmalen som
skal erstatte den gjeldende malen, og velger deretter OK.

6. Velg Finn, og bruk deretter knappen Endre, Endre/finn eller Endre alle til å erstatte malen.

Adobe anbefaler også
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Initialer og kjedede maler
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Bruke en tegnmal på initialer
Opprette kjedede maler
Opprette GREP-maler

Det er tre hovedmåter å bruke funksjonen Initialer og kjedede maler på: Du kan bruke en tegnmal på initialer, bruke en kjedet mal på tekst i
begynnelsen av et avsnitt eller bruke en kjedet linjemal på én eller flere linjer i et avsnitt.

Bruke en tegnmal på initialer
Du kan bruke en tegnmal på ett eller flere initialtegn i et avsnitt. Hvis du for eksempel vil at initialtegnet skal ha en annen farge og skrifttype enn
resten av avsnittet, kan du definere en tegnmal med disse attributtene. Deretter kan du enten bruke tegnmalen direkte på et avsnitt, eller du kan
kjede inn tegnmalen i avsnittsmalen.

Initial formatert automatisk med kjedet tegnmal

1. Opprett en tegnmal med den formateringen du vil bruke på initialen.
2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil bruke initialen i et enkelt avsnitt, velger du Initialer og kjedede maler på menyen i Avsnitt-panelet.

Hvis du vil kjede inn tegnmalen i en avsnittsmal, dobbeltklikker du på avsnittsmalen og velger Initialer og kjedede maler.

3. Angi hvor mange linjer og tegn initialen skal bestå av, og velg deretter tegnmalen.
4. Hvis initialen er plassert for langt fra den venstre kanten, velger du Juster venstre kant.

Hvis du angir dette valget, brukes den opprinnelige luften til venstre for initialtegnet i stedet for den høyeste verdien. Dette er spesielt nytting
for initialer som er formatert i Sans Serif-skrifttyper.

5. Hvis initialtegnet overlapper teksten under den, velger du Skalering for nedadgående strek.
6. Velg OK.

Hvis du vil bruke en annen kjedet mal på tegn etter initialen, velger du Ny kjedet mal. (Se Opprette kjedede maler.)

Opprette kjedede maler
Du kan angi formatering på tegnnivå for ett eller flere områder med tekst i et avsnitt eller på en linje. Du kan også angi at to eller flere kjedede
maler skal fungere sammen, slik at den ene tar over der den forrige slutter. For avsnitt med repeterende og forutsigbar formatering kan du til og
med sløyfe tilbake til den første malen i sekvensen.

Kjedede maler er spesielt nyttig til overskrifter uten nivåer. Du kan for eksempel bruke én tegnmal på første bokstav i et avsnitt og en annen
tegnmal frem til og med første kolon (:). For hver kjedet mal kan du definere et tegn som avslutter malen, for eksempel en tabulator eller slutten på
et ord.
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I dette eksempelet formaterer tegnmalen Nummer det første ordet, og tegnmalen Uten nivåer formaterer teksten til og med første kolon.

Michael Murphy har skrevet en artikkel om kjedede maler på Automatisk formatering av flere avsnitt med InDesigns kjedede maler. Han har også
laget en serie med opplæringsvideoer som starter på Kjedede malark.

Opprette én eller flere kjedede maler
1. Opprett én eller flere tegnmaler som du vil bruke til å formatere tekst med.
2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil legge til kjedede maler i en avsnittsmal, dobbeltklikker du på avsnittsmalen og velger Initialer og kjedede maler.

Hvis du vil bruke kjedede maler på ett enkelt avsnitt, velger du Initialer og kjedede maler på menyen i Avsnitt-panelet.

Merk: Det beste resultatet får du ved å la kjedede maler inngå i avsnittsmaler. Hvis du bruker kjedede maler som lokale overstyringer i
et avsnitt, kan senere redigerings- eller formateringsendringer i den kjedede malen gi uventet tegnformatering i teksten.

3. Velg Ny kjedet mal én eller flere ganger.
4. Gjør ett av følgende for hver mal, og velg deretter OK:

Angi tegnmalområdet, og velg deretter en tegnmal for å bestemme hvordan denne delen av avsnittet skal se ut. Hvis du ikke har
opprettet en tegnmal, velger du Ny tegnmal og angir hvilken formatering du vil bruke.

Angi hvilket element som avslutter tegnmalformateringen. Du kan også skrive inn tegnet, for eksempel et kolon (:), et bestemt tall eller en
bestemt bokstav. Du kan ikke skrive inn et ord.

Angi hvor mange forekomster som kreves av det valgte elementet (for eksempel tegn, ord eller setninger).

Velg Til og med eller Opptil. Hvis du velger Til og med, formateres tegnet som avslutter den kjedede malen, og hvis du velger Opptil,
formateres bare tegnene foran dette tegnet.

Velg en mal, og velg oppknappen  eller nedknappen  for å endre rekkefølgen på malene i listen. Rekkefølgen på malene angir
formateringsrekkefølgen. Formateringen som er definert i den andre malen, begynner der formateringen i den første malen slutter. Hvis
du bruker en tegnmal på initialen, fungerer initialmalen som første kjedede mal.

Opprette kjedede linjemaler
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Du kan bruke en tegnmal på et angitt antall linjer i et avsnitt. På samme måte som med kjedede maler kan du angi at to eller flere kjedede
linjemaler skal fungere sammen, og du kan opprette en rekkefølge for repetisjon.

Attributter som brukes av kjedede linjemaler, kan eksistere side om side med attributter som brukes av kjedede maler. En kjedet linjemal kan
brukes for farge, mens en kjedet mal kan brukes for kursiv. Hvis de angis med motstridende innstillinger for samme attributt, for eksempel rød og
blå, overstyrer den kjedede malen den kjedede linjemalen.

1. Opprett én eller flere tegnmaler som du vil bruke til å formatere tekst med.
2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil legge til kjedede linjemaler i en avsnittsmal, dobbeltklikker du avsnittsmalen og velger Initialer og kjedede maler.

Hvis du vil bruke kjedede linjemaler på ett enkelt avsnitt, velger du Initialer og kjedede maler på menyen i Avsnitt-panelet.

3. Velg Ny kjedet linjemal én eller flere ganger.
4. Angi tegnmalområdet, og velg deretter en tegnmal for å bestemme hvordan dette området skal se ut. Hvis du ikke har opprettet en tegnmal,

velger du Ny tegnmal og angir hvilken formatering du vil bruke.
5. Angi hvor mange avsnittslinjer du vil at tegnmalen skal påvirke.

Velg en mal, og velg oppknappen  eller nedknappen  for å endre rekkefølgen på malene i listen. Rekkefølgen angir
formateringsrekkefølgen.

6. Velg OK.

Sløyfe gjennom kjedede maler
Du kan gjenta en serie på to eller flere kjedede maler på hele avsnittet. Et enkelt eksempel vil være å veksle mellom røde og grønne ord i et
avsnitt. Eller du kan veksle mellom røde og grønne linjer i et avsnitt i kjedede linjemaler. Det gjentakende mønsteret bevares selv om du legger til
eller fjerner ord fra avsnittet.

1. Opprett tegnmalene du vil bruke.
2. Rediger eller opprett en avsnittsmal, eller plasser innsettingspunktet i avsnittet du vil formatere.
3. Velg Ny kjedet mal (eller Ny kjedet linjemal) minst to ganger, og angi innstillinger for hver mal under Initialer og kjedede maler eller i

dialogboksen med samme navn.
4. Gjør ett av følgende:

For kjedede maler velger du Ny kjedet mal på nytt, velger [Gjenta] i tegnmalområdet og angir hvor mange kjedede maler som skal
gjentas.

For kjedede linjemaler velger du Ny kjedet linjemal på nytt, velger [Gjenta] i tegnmalområdet og angir hvor mange linjer som skal
gjentas.

I enkelte tilfeller kan det hende at du vil hoppe over de(n) første malen(e). Et hendelseskalenderavsnitt kan for eksempel inneholde "Denne
ukens hendelser" etterfulgt av dagene i uken og de tilhørende hendelsene. I dette tilfellet kan du opprette fem kjedede maler: én for "Denne
ukens hendelser", én for dagen, hendelsen og hendelsestidspunktet og én siste med en [Gjenta]-verdi på 3, noe som ekskluderer den første
kjedede malen fra sløyfen.

[Gjenta]-elementet må stå til slutt i listen. Alle kjedede maler nedenfor [Gjenta] ignoreres.
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Sløyfe gjennom kjedede maler

5. Velg OK.

Valg for tegnformatering i kjedede maler
Velg ett av følgende for å bestemme hvordan en kjedet mal skal slutte:

Hvis du ikke vil at tegnet skal tas med i den kjedede malen som er formatert, velger du Opptil i stedet for Til og med når du definerer den
kjedede malen.

Setninger Punktum, spørsmålstegn og utropstegn angir slutten på en setning. Hvis et anførselstegn kommer etter skilletegnet, blir det regnet som
en del av setningen.
Ord Et hvilket som helst mellomrom eller blanktegn angir slutten på et ord.
Tegn Et hvilket som helst tegn unntatt nullbreddemarkører (for ankere, stikkordmerker, XML-koder og så videre) er inkludert.
Merk: Hvis du velger Tegn, kan du avslutte den kjedede malen ved å skrive inn et tegn, for eksempel et kolon eller punktum. Hvis du skriver inn
flere tegn, vil alle disse tegnene avslutte malen. Hvis for eksempel overskriftene uten nivåer avsluttes med en bindestrek, et kolon eller et
spørsmålstegn, kan du skrive inn -:? for å avslutte de kjedede malene der et av disse tegnene vises.
Bokstaver Alle tegn som ikke er skilletegn, blanktegn, tall og symboler.
Sifre De arabiske tallene 0–9 inkluderes.
Tegnet Slutt på kjedet mal Utvider den kjedede malen frem til eller til og med tegnet du setter inn. Når du skal sette inn dette tegnet, velger du
Tekst > Sett inn spesialtegn > Annet > Slutt på kjedet mal her.
Tabulatortegn Forlenger den kjedede malen til eller til og med neste tabulatortegn (ikke tabulatorinnstillingen).
Tvunget linjeskift Forlenger den kjedede malen til eller til og med neste tvungne linjeskift. (Velg Tekst > Sett inn skifttegn > Tvunget linjeskift.)
Tegnet Innrykk hit Forlenger den kjedede malen til eller til og med neste forekomst av tegnet Innrykk hit. (Velg Tekst > Sett inn spesialtegn >
Annet > Innrykk hit.)
Lange og korte mellomrom eller harde mellomrom Forlenger den kjedede malen til eller til og med neste forekomst av mellomromtegnet. (Velg
Tekst > Sett inn mellomrom > [mellomromtegnet].)
Forankret objektmerke Forlenger den kjedede malen til eller til og med et merke for grafikk i tekst, som vises der det er satt inn grafikk i
teksten.
Automatisk sidetall / Seksjonsmerke Forlenger den kjedede malen til eller til og med sidetalls- eller seksjonsnavnmerket.

Avslutte en kjedet mal
I de fleste tilfeller avsluttes en kjedet mal når betingelsen i den definerte malen oppfylles, for eksempel etter tre ord eller etter et punktum. Ved å
bruke tegnet for Slutt på kjedet mal her kan du imidlertid også avslutte en kjedet mal før betingelsen er oppfylt.

1. Plasser innsettingspunktet der du vil at den kjedede malen skal slutte.
2. Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Annet > Slutt på kjedet mal her.

Dette tegnet avslutter den kjedede malen ved dette punktet, uansett definisjonen i malen.

Fjerne formateringen fra en kjedet mal
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Velg den kjedede malen i dialogboksen Initialer og kjedede maler eller under Initialer og kjedede maler i dialogboksen Valg for avsnittsmal,
og velg Slett.
Bruk en annen avsnittsmal.

Opprette GREP-maler
GREP er en avansert, mønsterbasert søketeknikk. Ved hjelp av GREP-maler kan du bruke en tegnmal på tekst som samsvarer med GREP-
uttrykket du angir. Sett at du for eksempel vil bruke en tegnmal på alle telefonnumrene i en tekst. Når du oppretter en GREP-mal, velger du
tegnmalen og angir GREP-uttrykket. Alle avsnitt som har tekst som samsvarer med GREP-uttrykket, formateres med denne tegnmalen.

Bruke GREP-maler til å formatere telefonnumre med en tegnmal
A. Tegnmal B. GREP-uttrykk

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter GREP-maler, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4028_id_no.

David Blatner gir noen virkelige eksempler på GREP-maler på 5 ting du kan gjøre med GREP-maler. Cari Jansen har laget en serie i fire deler om
GREP-maler. De starter på Innføring i GREP-maler.

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil bruke GREP-formatering på enkeltstående avsnitt, markerer du avsnittene og velger Grep-maler på menyen i Avsnitt- eller
Kontroll-panelet.

Hvis du vil bruke GREP-maler i en avsnittsmal, oppretter eller redigerer du en avsnittsmal og velger GREP-formatering-fanen til venstre
i dialogboksen Valg for avsnittsmal.

2. Velg Ny GREP-mal.

3. Klikk til høyre for Bruk mal, og angi en tegnmal. Hvis du ikke har opprettet en tegnmal du vil bruke, velger du Ny tegnmal og angir hvilken
formatering du vil bruke.

4. Klikk til høyre for Til tekst, og gjør ett av følgende for å lage et GREP-uttrykk:

Skriv inn søkeuttrykket manuelt. (Se Metategn for søk.)

Velg ikonet Spesialtegn for søking til høyre for Til tekst-feltet, og opprett GREP-uttrykket ved å angi valg på undermenyene Plasseringer,
Gjenta, Samsvar, Modifikatorer og Posix.

5. Velg OK.

Flere hjelpeemner
Video om GREP-maler

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Om objektmaler
Oversikt over Objektstiler-panelet
Definere objektstiler
Bruke objektmaler
Bruke standard objektstiler
Fjerne overstyringer for objektstil
Bryte koblingen til en objektstil
Endre navn på en objektstil
Redigere objektstiler
Slette en objektmal
Omdefinere en objektstil
Importere objektstiler

Om objektmaler

På samme måte som du raskt kan formatere tekst med avsnitts- og tegnmaler, kan du raskt formatere grafikk og rammer med objektmaler.
Objektmaler omfatter innstillinger for streker, farger, gjennomsiktighet, skygger, avsnittsmaler, tekstflyt osv. Du kan tilordne ulike
gjennomsiktighetseffekter for objektet, fyllet, streken og teksten.

Du kan bruke objektmaler på objekter, grupper og rammer (også tekstrammer). En mal kan enten fjerne og erstatte alle objektinnstillinger, eller
den kan erstatte bestemte innstillinger uten å endre andre innstillinger. Du styrer hvilke innstillinger malen påvirker, ved å ta med eller utelate en
kategori for innstillinger i definisjonen.

Du kan også bruke objektstiler på rammerutenett. Alle rammerutenett du oppretter, bruker som standard objektstilen [Grunnleggende rutenett]. Du
kan redigere stilen [Grunnleggende rutenett], eller du kan bruke andre objektstiler i rutenettet. Når du oppretter eller redigerer en objektstil for et
rammerutenett, kan du bruke Artikkelvalg-delen til å angi skriveretningen, rammetypen og det navngitte rutenettet.

Når du oppretter maler, oppdager du kanskje at en rekke maler har en del egenskaper til felles. I stedet for å angi disse egenskapene hver gang
du definerer neste mal, kan du basere én objektmal på en annen mal. Når du endrer hovedmalen, vil eventuelle fellesattributter i den overordnede
malen også endres i den underordnede malen.

Oversikt over Objektstiler-panelet

Bruk Objektmaler-panelet til å opprette, redigere og bruke objektmaler. For hvert nytt dokument viser panelet først et standardsett med
objektmaler. Objektmaler arkiveres med et dokument og vises i panelet hver gang du åpner dokumentet. Ikonet for tekstramme  merker
standardmalen for tekstrammer, og ikonet for grafikkramme  merker standardmalen for grafikkrammer og tegnede former.

Bruk Objektstiler-panelet til å opprette, gi navn til og bruke objektstiler. For hvert nytt dokument viser panelet først et standardsett med
objektmaler. Objektmaler arkiveres med et dokument og vises i panelet hver gang du åpner dokumentet. Tekstrammeikonet  merker
standardstiler for tekstrammer, grafikkrammeikonet  merker standardstilen for grafikkrammer, og rutenettikonet  merker standardstilen for
rammerutenett.

Åpne Objektmaler-panelet

Velg Vindu > Maler > Objektmaler.
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Endre måten objektmaler vises på i panelet

Velg Små panelrader på panelmenyen for å vise en mer komprimert utgave av objektmalene.
Dra objektmalen til et annet sted. Når en svart linje vises på ønsket sted, slipper du museknappen.
Velg Sorter etter navn på panelmenyen hvis du vil vise objektstilene i alfabetisk rekkefølge.

Definere objektstiler

Du kan definere en stil basert på innstillingene du allerede har tatt i bruk for et objekt, eller du kan opprette en helt ny stil eller en som er basert på
en annen stil.

1. Merk objektet eller tekstrammen med innstillingene som skal brukes i objektmalen.

2. Velg Ny objektmal på menyen i Objektmaler-panelet, eller trykk Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker knappen Opprett ny
mal.

3. I dialogboksen Ny objektmal skriver du inn navnet på malen.

4. Hvis du vil basere malen på en annen mal, velger du en mal i Basert på.

Med valget Basert på kan du knytte maler til hverandre, slik at endringer i én mal oppdateres i maler som bygger på denne malen.
Hvis du endrer formateringen i en underordnet mal og bestemmer deg for å begynne på nytt, velger du Tilbakestill til basis. Dette
gjenoppretter formateringen i den underordnede malen til malen den bygger på.

5. Hvis du vil legge til en tastatursnarvei, plasserer du innsettingspunktet i Tastatursnarvei-boksen og kontrollerer at NumLock er slått på. Hold
nede en hvilken som helst kombinasjon av Skift, Alt og Ctrl (Windows) eller Skift, Tilvalg og Kommando (Mac OS), og trykk på et tall på det
numeriske tastaturet. Du kan bare bruke tallene på det numeriske tastaturet til å lage tastatursnarveier for maler.

6. Under Grunnleggende attributter velger du eventuelle tilleggskategorier som inneholder valg du vil definere, og angir valgene som ønsket.
Merk av i avmerkingsboksen til venstre for hver kategori for å angi om den skal inkluderes i eller ignoreres av malen.

Bruk kategorien Artikkelvalg til å angi skriveretningen, rammetypen og det navngitte rutenettet for en objektstil for rutenett. Det navngitte
rutenettet lagrer innstillinger for rammerutenett som kan brukes i alle rammerutenett.

7. Hvis du vil bruke effekter, angir du et valg i Effekter for (Objekt, Strek, Fyll eller Tekst) og velger deretter effektkategoriene og angir
innstillingene for disse. Du kan angi ulike effekter for hver kategori. Angi hvilke effektkategorier som skal være aktivert, deaktivert eller
ignorert i malen.

8. Under Eksportvalg foretar du et valg og angir eksportparametere for valget. Du kan definere alternativ tekst for monterte bilder og montert
grafikk. For kodede PDF-er kan du bruke koder og innstillinger for faktisk tekst. For HTML- og EPUB-layouter kan du angi forskjellige
konverteringsinnstillinger for hvert objekt slik at de gjengis som de skal, med forskjellige skjermstørrelser og pikseltettheter.
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Eksportvalg

Valg for objekteksport brukes til å angi eksportparametre som kreves når du eksporterer til formater som EPUB, HTML eller
tilgjengelige PDF-dokumenter. Valg for objekteksport brukes både på tekstrammer og grafikkrammer i tillegg til i grupper. Se Valg for
objekteksport.

9. Velg OK.

Objektmalkategorier

Hvis du vil at malen bare skal bruke bestemte attributter uten å endre andre innstillinger, kontrollerer du at kategoriene som malen skal styre, har
riktig status. Du kan velge mellom disse tre statusene for hver kategori: aktivert, deaktivert eller ignorert. Hvis du for eksempel merker av for
Skygge, inkluderes skyggeformatering i objektmalen. Hvis du deaktiverer Skygge, slås Skygge av som en del av malen, og alle skygger som
brukes på et objekt, vises som overstyringer. Hvis du angir "ignorer" for Skygge (en liten boks i Windows eller en bindestrek i Mac OS), utelates
skyggen fra malen, slik at eventuelle skygger som brukes for malen, ikke vises som overstyringer.

Objektstilkategorier

A. Aktivert B. Ignorert C. Deaktivert 

For kategorier der innstillingene kan aktiveres eller deaktiveres enkeltvis, for eksempel Fyll, Strek og Gjennomsiktighet, finnes det bare to
alternativer. De kan enten være aktivert eller ignorert.

Standard er at Avsnittsmaler ignoreres, selv om du oppretter en tekstramme. Denne kategorien brukes bare hvis objektet er en tekstramme med
opphevet kobling.
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Bruke objektmaler

Hvis du bruker en objektmal på en gruppe med objekter, brukes objektmalen på alle objektene i gruppen. Hvis du vil bruke en objektmal på en
gruppe med objekter, må du kjede objektene i en ramme. (Kommandoen Rediger > Lim inn i er én måte å lime inn et objekt i en ramme på.)

1. Marker et objekt, en ramme eller en gruppe.

2. Velg en objektmal i kontrollpanelet eller Objektmaler-panelet hvis du vil bruke en mal.

Hvis du velger Fjern overstyringer under bruk av maler i Objektmaler-panelet, fjernes overstyringer som standard når du velger en objektmal. Hvis
dette valget ikke er angitt, kan du holde nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikke på objektmalen for å fjerne overstyringer mens du
bruker malen.

Du kan også dra en objektstil til et objekt hvis du vil bruke stilen uten å markere objektet først.

Hvis du har markert en gruppe når du bruker en objektstil, brukes stilen på alle objekter i gruppen.

Når du bruker en mal på et objekt, kan du også angi andre innstillinger for objektet etter behov. Selv om du kanskje overstyrer en innstilling som
er definert i malen, mister du ikke koblingen til malen.

Bruke standard objektstiler

For hvert nytt dokument viser Objektmaler-panelet et standardsett med objektmaler. Når du oppretter et objekt, brukes en objektmal på objektet.
Hvis du oppretter en tekstramme, brukes objektmalen [Grunnleggende tekstramme] som standard. Hvis du tegner en bane eller en form, brukes
objektmalen [Grunnleggende grafikkramme]. Hvis du monterer et bilde eller tegner en plassholder med en X, brukes objektmalen [Ingen]. Du kan
velge en annen objektmal som standard for tekstrammer og grafikkrammer.

For hvert nytt dokument viser Objektmaler-panelet et standardsett med objektmaler. Når du oppretter et objekt, brukes en objektmal på objektet.
Hvis du oppretter en tekstramme, brukes objektmalen [Grunnleggende tekstramme] som standard. Hvis du plasserer et bilde eller tegner en bane
eller form, brukes objektstilen [Grunnleggende grafikkramme]. Hvis du oppretter et rammerutenett, brukes objektstilen [Grunnleggende rutenett].
Hvis du tegner en plassholderfigur med en X, brukes objektstilen [Ingen]. Du kan velge en annen objektstil som skal brukes som standard for hver
av disse objekttypene.

Hvis du vil endre standardstilen for en tekstramme, velger du Standardstil for tekstramme på menyen i Objektstiler-panelet og markerer
deretter objektstilen.
Hvis du vil endre standardstilen for en grafikkramme, velger du Standardstil for grafikkramme på menyen i Objektstiler-panelet og markerer
deretter objektstilen.
Grafikkplassholderbilder (som inneholder en X) bruker alltid [Ingen] som standard. Du kan ikke angi en objektstil som standard.
Hvis du vil endre standardstilen for en rutenettramme, velger du Standard rutenettstil på menyen i Objektstiler-panelet og, og deretter merker
du objektstilen.
Hvis du vil endre standardstilen for en hvilken som helst annen objekttype, drar du ikonet som merker standard objekttype, fra én objektstil til
en annen.

Hvis du velger en objektstil uten å ha markert noen ramme, blir denne stilen ny standard objektstil for tekst eller grafikk, avhengig av hvilket
verktøy du velger i verktøykassen.

Hvis du velger en objektstil uten å ha merket en ramme, blir denne stilen den nye standard objektstilen for tekst, grafikk eller
rutenettrammer, avhengig av hvilket verktøy du velger i verktøykassen.

Du kan redigere [Grunnleggende]-stilene, men ikke slette dem.

Fjerne overstyringer for objektstil

Når objektformateringen som brukes, er i konflikt med deler av maldefinisjonen for objektet, oppstår en overstyring. Når du markerer et objekt med
en overstyring, vises et plusstegn (+) ved siden av malnavnet.
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Bruk kommandoen Fjern overstyringer hvis du vil overstyre all formatering som enten er aktivert eller deaktivert i objektstilen. Bruk Fjern attributter
som ikke er definert etter stil hvis du vil fjerne ignorerte attributter.

Fjerne overstyringer for objektmal

1. Marker et objekt eller en gruppe som du vil endre.

2. Velg knappen Fjern overstyringer nederst i Objektstiler-panelet.

Overstyringer vises bare hvis attributtet som brukes, er en del av stilen.

Fjerne attributter som ignoreres i en objektmal

Du kan fjerne attributter fra et objekt selv om attributtene ignoreres i en mal. Hvis for eksempel kategorien Fyll er ignorert i en objektmal og bruker
rødt fyll i en ramme der objektmalen brukes, fjernes det røde fyllet hvis du velger Fjern attributter som ikke er definert etter mal.

Hvis en objektstilkategori er deaktivert (ikke merket av for) i stedet for ignorert, bruker du kommandoen Fjern overstyringer for å overstyre
stilen.

1. Marker et objekt eller en gruppe som du vil endre.

2. Klikk på knappen Fjern attributter som ikke er definert etter mal, nederst i Objektstiler-panelet.

Bryte koblingen til en objektstil

Du kan bryte koblingen mellom et objekt og malen som brukes på objektet. Objektet beholder attributtene, men endres ikke selv om malen endres.

1. Marker objektet med den aktuelle objektmalen.

2. Velg Bryt kobling til mal på menyen i Objektmaler-panelet.

Hvis du ikke vil beholde formateringen for objektmalen, velger du [Ingen] i Objektmaler-panelet.

Endre navn på en objektstil

1. Kontroller at ingen objekter er markert, slik at en mal ikke brukes feilaktig.

2. Dobbeltklikk på objektmalen du vil endre navnet på, i Objektmaler-panelet.

3. I dialogboksen Valg for objektmaler skriver du inn et nytt navn på malen og velger OK.

Du kan også redigere en objektmal direkte i panelet. Klikk på malen, vent litt, og klikk på den på nytt hvis du vil redigere malnavnet.

Redigere objektstiler

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du ikke vil at malen skal brukes på den markerte rammen eller som standard, høyreklikker du (Windows) eller holder nede Ctrl og
klikker (Mac OS) på malnavnet i Objektmaler-panelet og velger Rediger [malnavn].

Dobbeltklikk på malnavnet i Objektmaler-panelet, eller marker malen og velg Valg for maler på menyen i Maler-panelet. Merk at malen
nå vil bli brukt på alle markerte objekter eller angitt som standard objekttype.

2. Velg kategorien som inneholder valgene du vil endre, og endre de ønskede innstillingene i dialogboksen Valg for objektmaler.

3. Angi om objektmalkategoriene er aktivert, deaktivert eller ignorert.
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Bruk definisjon av innkommende mal

4. Velg OK.

Slette en objektmal

1. Velg en objektmal i Objektmaler-panelet.

2. Velg Slett mal på panelmenyen, eller dra malen til ikonet for sletting nederst i Objektmaler-panelet.

3. Hvis du sletter en mal som brukes på objekter, eller som er overordnet andre maler, må du angi en mal som skal erstatte malen i
dialogboksen Slett objektmal. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil endre mal for objekter som bruker malen som slettes, angir du hvilken mal du vil bruke i stedet, og velger OK.

Hvis du ikke vil endre objektene, velger du [Ingen] og kontrollerer at du har merket av for Behold formatering. Velg deretter OK. Objekter
som bruker den slettede malen, beholder attributtene, men er ikke lenger tilknyttet noen mal.

Hvis du vil fjerne alle attributtinnstillingene du har brukt, velger du [Ingen], fjerner merkingen for Behold formatering og klikker på OK.

Hvis du vil slette alle stiler som ikke er brukt på objekter, velger du Marker alt på menyen i Objektstiler-panelet og klikker deretter på ikonet
for sletting.

Omdefinere en objektstil

Når du har tatt i bruk en objektmal, kan du overstyre alle innstillingene for malen. Hvis du ønsker å beholde endringer for et bestemt objekt, kan du
omdefinere malen slik at den tilpasses formateringen i objektet du endret. Merk at kommandoen Omdefiner objektmal bare omdefinerer kategorier
som er aktivert eller deaktivert, men ikke kategorier som er ignorert. Hvis det er angitt flere innstillinger for objektet, legger du til innstillingene i
malen separat eller oppretter en ny objektmal.

1. Marker et objekt som bruker malen du vil endre.

2. Juster attributtene for utseende.

3. Velg Omdefiner mal på menyen i Objektmaler-panelet.

Definisjonen av objektmal endres, slik at den stemmer overens med overstyringsinnstillingene du angav. Alle forekomster av objektmalen i
dokumentet oppdateres, slik at de nye innstillingene tas i bruk.

Hvis valget Omdefiner objektmal ikke er tilgjengelig, er ikke attributtene du angav, en del av objektmaldefinisjonen. Hvis du vil endre
maldefinisjonen direkte, velger du i stedet Valg for objektmaler eller oppretter en ny mal fra objektet.

Importere objektstiler

Du kan importere maler fra andre dokumenter. I tillegg til å importere selve objektmalene importerer InDesign alle fargeprøver, egendefinerte
streker og tegn- eller avsnittsmaler som brukes i malene. Hvis du importerer en fargeprøve, strek eller avsnittsmal som har samme navn som,
men andre verdier enn en eksisterende fargeprøve eller mal, endres navnet automatisk i InDesign.

Hvis objektstilene du importerer, inkluderer navngitte rutenett, importeres også disse.

1. Velg Last inn objektmaler på menyen i Objektmaler-panelet.

2. Angi hvilken fil du vil importere objektmaler fra, og velg Åpne.

3. I dialogboksen Last inn maler kontrollerer du at du har merket av for malene du vil importere. Hvis det er en malnavnkonflikt, velger du ett av
følgende under Konflikt med eksisterende mal før du velger OK:

Overskriver den eksisterende malen med den innlastede malen og bruker de nye attributtene på
alle objekter i det gjeldende dokumentet der den gamle malen ble brukt. Definisjonene av de innkommende og eksisterende malene vises
nederst i dialogboksen Last inn maler, slik at du kan sammenligne malene.
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Endre navn automatisk Endrer navn på den innlastede malen.

Objektstilene vises i Objektstiler-panelet.

Adobe anbefaler også
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Duplisere maler eller malgrupper
Gruppemaler
Flytte og omorganisere maler

Duplisere maler eller malgrupper
 Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på en mal eller malgruppe i Maler-panelet, og velg deretter Dupliser mal.

En ny mal eller gruppe vises i Maler-panelet med det samme navnet etterfulgt av "kopi". Hvis du dupliserer en gruppe med maler, bevares
navnene på malene i den nye gruppen.

Du kan også duplisere maler ved å kopiere dem til en annen gruppe.

Gruppemaler
Du kan organisere maler ved å gruppere dem i separate mapper i panelene Tegnmaler, Avsnittsmaler, Objektmaler, Tabellmaler og Cellemaler.
Du kan til og med kjede grupper i grupper. Maler trenger ikke å ligge i en gruppe. Du kan legge dem til i en gruppe eller på rotnivået i panelet.

Opprette en malgruppe
1. I Maler-panelet:

Hvis du vil opprette en gruppe på rotnivået, fjerner du markeringen for alle malene.

Hvis du vil opprette en gruppe i en gruppe, markerer og åpner du en gruppe.

Hvis du vil inkludere eksisterende maler i gruppen, markerer du malene.

2. Velg Ny malgruppe på menyen i Maler-panelet, eller velg Ny gruppe fra maler for å flytte de markerte malene til den nye gruppen.
3. Skriv inn navnet på gruppen, og velg OK.
4. Hvis du vil flytte en mal til gruppen, drar du malen over malgruppen. Når malgruppen vises uthevet, slipper du museknappen.

Kopiere maler til en gruppe
Når du kopierer en mal til en annen gruppe, forblir ikke malene koblet. Selv om de har samme navn, endres ikke attributtene for den ene malen
hvis du redigerer den andre.

1. Velg malen eller gruppen du vil kopiere.
2. Velg Kopier til gruppe på menyen i Maler-panelet.
3. Velg gruppen (eller [Rot]-nivået) du vil kopiere maler eller grupper til, og velg deretter OK.

Hvis gruppen allerede inneholder malnavn som er identiske med de som kopieres, endres navnet på de innkommende malene.

Vise eller skjule malgrupper
Hvis du vil vise eller skjule bare én gruppe, klikker du på trekantikonet ved siden av den.
Hvis du vil vise eller skjule gruppen og alle undergruppene, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og klikker på
trekantikonet.

Slette malgrupper
Hvis du sletter en malgruppe, slettes gruppen og alt innholdet, inkludert maler og andre grupper.

1. Velg gruppen du vil slette.
2. Velg Slett malgruppe på menyen i Maler-panelet, og velg deretter Ja.
3. Angi en erstatningsmal eller [Ingen] for hver mal i gruppen, og velg deretter OK.

Hvis du vil bruke den samme erstatningsmalen for alle malene, velger du Bruk på alle.

Hvis du avbryter erstatningen av en mal, slettes ikke gruppen. Du kan gjenopprette slettede maler ved å velge Rediger > Angre Slett maler.

Flytte og omorganisere maler
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Malene du oppretter, vises som standard nederst i malgruppen eller -panelet.

Hvis du vil sortere alle gruppene og malene i gruppene alfabetisk, velger du Sorter etter navn på menyen i Maler-panelet.
Hvis du vil flytte én mal, drar du den til en ny plassering. En svart linje indikerer hvor malen flyttes til. En uthevet gruppemappe indikerer at
malen flyttes til denne gruppen.
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Typografi

Dokumentinstallerte skrifter (video 2:29)
Michael Ninness  (01. january 2011)
Veiledning – video
Lær hvordan du bruker dokumentinstallerte skrifter i utformingene dine i InDesign CS5 eller nyere.
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Skrifter
Adobe Typekit
Installere skrifter
Bruke en skrift i tekst
Angi en skriftsnittstørrelse
Forhåndsvise skrifter
OpenType-skrifter
Bruke OpenType-skriftattributter
Arbeide med manglende skrifter
Installerte skrifter i dokument
Multiple Master-skrifter

Skrifter

En skrift er et fullstendig sett med tegn – bokstaver, tall og symboler – som har samme tykkelse, bredde og stil, for eksempel 10-punkts Adobe
Garamond Bold.

Skriftsnitt (ofte kalt typefamilier eller skriftfamilier) er samlinger av skrifter som deler et generelt utseende og er laget for å brukes sammen, som for
eksempel Adobe Garamond.

En tekststil er en annen versjon av en enkeltskrift i en skriftfamilie. Vanligvis er Roman eller Normal (de faktiske navnene varierer fra familie til
familie) grunnskriften i en skriftfamilie, som kan bestå av stilene vanlig, fet, halvfet, kursiv og fet kursiv.

Adobe Typekit

Alle abonnement av InDesign inkluderer en Adobe Typekit Portefølje-plan, som inkluderer et bibliotek med skrifter som kan synkroniseres til
skrivebordet og brukes med InDesign og andre skrivebordsapplikasjoner. For mer informasjon om hvordan du synkroniserer tekster med Typekit,
klikk her.

Installere skrifter

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer og aktiverer skrifter for bruk i alle applikasjoner, ser du brukerveiledningen for
operativsystemet eller skriftbehandlingssystemet du bruker.

Du kan gjøre skrifter tilgjengelige i InDesign ved å kopiere skriftfilene til skriftmappen i programmappen for InDesign på harddisken. Skrifter i
skriftmappen er imidlertid bare tilgjengelige i InDesign.

Hvis to eller flere skrifter er aktive i InDesign og har samme familienavn, men ulike Adobe PostScript-navn, er skriftene tilgjengelige i InDesign.
Duplikatskrifttyper vises på menyene med skrifttypeteknologien forkortet i parentes. En Helvetica TrueType-skrift vises for eksempel som
“Helvetica (TT)”, en Helvetica PostScript Type 1-skrift vises som “Helvetica (T1)”, og en Helvetica OpenType-skrift vises som “Helvetica (OTF)”.
Hvis to skrifttyper har det samme PostScript-navnet, og én inneholder *.dfont i navnet, brukes den andre skrifttypen.

Instruksjoner for skriftinstallasjon

Lær hvordan du installerer skrifter på
datamaskinen. Instruksjoner er tilgjengelige
for de fleste versjoner av Windows og Mac
OS.... Les mer

av Adobe-skrifter 
http://www.adobe.com/no/ty...
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Bruke en skrift i tekst

Når du angir en skrift, kan du velge skriftfamilien og den tilhørende stilen uavhengig av hverandre. Når du bytter fra én skriftfamilie til en annen,
prøver InDesign å tilpasse den gjeldende stilen til stilen som er tilgjengelig i den nye skriftfamilien. Arial fet endres for eksempel til Times fet når
du endrer fra Arial til Times.

Når du bruker fet eller kursiv stil på tekst, bruker InDesign stilen som er definert av skriften. I de fleste tilfeller brukes den bestemte versjonen av
fet eller kursiv som forventet. For noen skrifttyper kan det hende at en fet eller kursiv variasjon som ikke er nøyaktig angitt som henholdsvis fet
eller kursiv, brukes. Noen skriftdesignere angir for eksempel at når du bruker fet på en skrifttype, skal den halvfete variasjonen brukes.

1. Marker teksten du vil endre.

2. Gjør ett av følgende:

Velg en skrifttype på skriftfamiliemenyen eller en stil på stilmenyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet. (I Mac OS kan du velge
skriftstiler på undermenyene for skriftfamilie.)

Klikk foran navnet på skriftfamilien eller skriftstilen (eller dobbeltklikk på det første ordet i navnet) i Tegn-panelet eller kontrollpanelet, og
skriv inn de første tegnene i navnet. Etter hvert som du skriver, viser InDesign navnene på skriftfamiliene eller stilene som samsvarer
med tegnene du har skrevet inn.

Velg en skrifttype på menyen Tekst > Skrift. Du kan velge både en skriftfamilie og en stil når du bruker denne menyen.

Angi en skriftsnittstørrelse

Som standard måles skriftsnittstørrelsen i punkter (et punkt tilsvarer 1/72 av en tomme). Du kan angi skriftsnittstørrelser fra 0,1 til 1296 punkter, i
trinn på 0,001 punkter.

I Fireworks måles skriftsnittstørrelsen som standard i piksler.

1. Merk tegnene eller tekstobjektene du vil endre. Hvis du ikke merker noe tekst, vil skriftsnittstørrelsen gjelde for ny tekst du oppretter.

2. Gjør ett av følgende:

Velg skriftstørrelse i Tegn-panelet (Character-panelet) eller på kontroll-linjen (Control-linjen).

Velg en størrelse på Tekst > Størrelse-menyen (Type > Size-menyen). Hvis du velger Annet (Other), kan du skrive inn en ny størrelse i
Tegn-panelet (Character-panelet).

Du kan endre målenhet for tekst i dialogboksen Innstillinger (Preferences). Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Fireworks.

Forhåndsvise skrifter

Du kan vise eksempler på en skrift i menyene for skriftfamilie og skriftstil i tegnpanelet og i andre områder i applikasjonen hvor du kan velge
skrifter. Følgende ikoner brukes til å angi ulike typer skrifter:

OpenType 

Type 1 

http://adobe.ly/OSoIB3
Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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TrueType 

Multiple Master 

Sammensatt 

Du kan slå av forhåndsvisningsfunksjonen eller endre punktstørrelsen for skriftnavn eller skrifteksempler i Typeinnstillinger.

OpenType-skrifter

OpenType-skrifter bruker én enkelt skriftfil for både Windows®- og Macintosh®-datamaskiner, slik at du kan flytte filer fra én plattform til en annen
uten å bekymre deg for skrifterstatning og andre problemer som fører til at tekstflyten tilpasses på nytt. De kan ha mange egenskaper, for
eksempel pyntebokstaver og myke ligaturer, som ikke er tilgjengelige i gjeldende PostScript- og TrueType-skrifter.

OpenType-skrifter viser -ikonet.

Når du arbeider med en OpenType-skrift, kan du automatisk erstatte alternative tegnvarianter i teksten, for eksempel ligaturer, kapiteler, brøker og
proporsjonale tall i gammel stil.

Vanlige skrifter (venstre) og OpenType-skrifter (høyre)

A. Ordenstall B. Myke ligaturer C. Pyntebokstaver 

OpenType-skrifter kan inneholde et utvidet tegnsett og oppsettfunksjoner som gir bredere språklig støtte og avansert typografisk kontroll. Når
OpenType-skrifter fra Adobe støtter sentraleuropeiske (CE) språk, er ordet Pro en del av skriftnavnet på menyer for applikasjonsskrifter.
OpenType-skrifter som ikke støtter sentraleuropeiske språk, heter Standard og har endelsen Std. Alle OpenType-skrifter kan også installeres og
brukes sammen med PostScript Type 1- og TrueType-skrifter.

Hvis du vil ha mer informasjon om OpenType-skrifter, kan du se www.adobe.com/go/opentype_no.

Bruke OpenType-skriftattributter

Bruk Tegn-panelet eller kontrollpanelet for å bruke OpenType-skriftattributter, for eksempel brøker og pyntebokstaver på tekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om OpenType-skrifter, kan du se www.adobe.com/go/opentype_no.

Bruke OpenType-skriftattributter

1. Kontroller at en OpenType-skrift er valgt i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

2. Velg OpenType på menyen i Tegn-panelet, og velg deretter et OpenType-attributt, for eksempel Myke ligaturer eller Brøker.

Funksjoner som ikke støttes for gjeldende skrifttype, vises i hakeparenteser, for eksempel [Pyntebokstav].

Du kan også velge OpenType-skriftattributter når du definerer avsnitts- eller tegnstiler. Bruk valgene under OpenType-egenskaper i
dialogboksen Valg for maler.

OpenType-skriftattributter
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Merk:

Myke ligaturer

Brøker

Ordenstall

Pyntebokstav

Tittelalternativer

Kontekstuelle alternative tegn

Alle kapiteler

Null med gjennomstreking

Stilistiske sett

Plasseringsformer

Hevet skrift og senket skrift

Teller og Nevner

Versaltall med fast bredde

Proporsjonale minuskeltall

Proporsjonale versaltall

Når du bruker en OpenType-skrift, kan du velge bestemte OpenType-funksjoner på menyen i kontrollpanelet eller Tegn-panelet når du formaterer
tekst eller definerer maler.

Antallet stiler og egenskapene deres kan variere svært mye i OpenType-skrifter. Hvis en OpenType-funksjon ikke er tilgjengelig, vises den i
hakeparentes (for eksempel [Pyntebokstav]) på menyen i kontrollpanelet.

Skrifttypedesignere kan inkludere valgfrie ligaturer som ikke skal være aktivert i alle situasjoner. Hvis du bruker dette valget, kan
disse valgfrie tilleggsligaturene brukes hvis de finnes. Vil du vite mer om ligaturer, kan du se Bruke ligaturer på bokstavpar.

Tall som skilles med en skråstrek, for eksempel 1/2, konverteres til en brøk når brøker er tilgjengelige.

Ordenstall som for eksempel 1st og 2nd formateres med hevede bokstaver (1  og 2 ) når ordenstall er tilgjengelige. Bokstaver som
for eksempel hevet a og o i de spanske ordene segunda (2 ) og segundo (2 ) settes også riktig.

Du kan bruke vanlige og kontekstuelle pyntebokstaver, som kan inkludere alternative store bokstaver og alternativer for slutten på
ord, når de er tilgjengelige.

Tegn som brukes i titler med store bokstaver, aktiveres når de er tilgjengelige. Når du bruker dette valget for tekst som er
formatert med både store og små bokstaver, kan du få uønskede resultater i noen skrifttyper.

Kontekstuelle ligaturer og alternative tegn aktiveres når de er tilgjengelige. Alternative tegn finnes i enkelte
skriptskriftsnitt for å gi en bedre sammenføyingsfunksjon. Bokstavparet “bl” i ordet “blomst” kan for eksempel slås sammen, slik at de ser mer ut
som håndskrift. Dette valget er aktivert som standard.

Hvis du bruker dette valget, gjøres tegn om til kapiteler i skrifttyper som inneholder ekte kapiteler. Vil du vite mer, kan du se Endre
bokstavtype for tekst.

Når du bruker dette valget, vises det en diagonal strek gjennom tallet 0. I noen skrifttyper (særlig knepne skrifter) kan
det være vanskelig å skille mellom tallet 0 og den store bokstaven O.

Noen OpenType-skrifter inneholder alternative tegnsett som er utformet for estetisk effekt. Et stilistisk sett er en gruppe med
tegnalternativer som kan angis for ett tegn om gangen, eller for et område med tekst. Hvis du velger et annet stilistisk sett, brukes tegnvariantene
som er definert i dette settet, i stedet for standardtegnene for skrifttypen. Hvis du bruker en tegnvariant fra et stilistisk sett sammen med en annen
OpenType-innstilling, overstyres tegnvarianten fra tegnsettet med enkeltinnstillingen for tegnvarianten. Du kan vise tegnvariantene for hvert sett i
Tegnvarianter-panelet.

I enkelte kursive skript og på språk som arabisk kan utseendet på et tegn avhenge av plasseringen inni et ord. Tegnet kan
endre form når det står i begynnelsen (første plassering), i midten (midtre plassering) eller på slutten av et ord (siste plassering), og det kan også
endre form når det står alene (isolert plassering). Marker et tegn, og velg et Plasseringsformer-valg for å formatere det riktig. Valget Generell form
setter inn det vanlige tegnet. Valget Automatisk form setter inn en form av tegnet i henhold til hvor tegnet står i ordet og om tegnet står isolert.

I noen OpenType-skrifter inkluderes hevete eller senkede tegnvarianter som får riktig størrelse i henhold til de
omliggende tegnene. Hvis en OpenType-skrift ikke inneholder disse variantene for ikke-standardbrøker, bør du vurdere om du vil bruke
attributtene Teller og Nevner.

Enkelte OpenType-skrifter konverterer bare vanlige brøker (som 1/2 eller 1/4) til brøktegn, ikke ikke-standardbrøker (som 4/13
eller 99/100). Bruk attributtene Teller og nevner på disse ikke-standardbrøkene i slike tilfeller.

Samme bredder brukes på tall i full høyde. Du kan bruke dette valget i situasjoner der tall må stilles på linje vertikalt,
for eksempel i tabeller.

Dette valget gir tall med varierende høyde og bredde. Dette valget anbefales for å gi tekst der det ikke brukes store
bokstaver, et klassisk, sofistikert utseende.

Dette valget gir tall med full høyde og varierende bredde. Dette valget anbefales i tekst der store bokstaver brukes.

st nd

a o
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Minuskeltall med fast bredde

Standard tallstil
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Dette valget gir tall med varierende høyde og fast, lik bredde. Dette valget anbefales når du vil ha det klassiske
utseendet til minuskeltall, men samtidig har behov for å justere dem i kolonner, som i en årsrapport.

Tallvarianter bruker standardtallstilen i den gjeldende skrifttypen.

Arbeide med manglende skrifter

Når du åpner eller monterer dokumenter som inneholder skrifttyper som ikke er installert på systemet, vises det en advarsel som angir hvilke
skrifttyper som mangler. Hvis du markerer tekst der en manglende skrifttype brukes, vises [Mangler] i skriftstillisten i Tegn-panelet eller
kontrollpanelet.

InDesign erstatter manglende skrifter med en tilgjengelig skrift. Når dette skjer, kan du markere teksten og bruke en hvilken som helst tilgjengelig
skrifttype. Manglende skrifttyper som er erstattet med andre skrifttyper, vises under "Manglende skrifter” øverst på menyen når du velger Tekst >
Skrift. Tekst som er formatert med manglende skrifttyper, er som standard uthevet og vises i rosa.

Hvis en TrueType-skrift er installert og dokumentet inneholder versjonen Type 1 (T1) av den samme skriften, vises skriften som manglende.

Du kan velge Tekst > Finn skrift for å finne og endre manglende skrifttyper. Hvis en manglende skrifttype er del av en mal, kan du oppdatere
skrifttypen i malen ved å endre maldefinisjonen.

Dialogboksen for manglende skrifter i InDesign viser om skriftsynkronisering er slått på eller av i Creative Cloud-programmet. Hvis denne
funksjonen er slått av, finnes det også et alternativ i selve dialogboksen for manglende skrifter som du kan bruke til å slå på Typekit.

Gjøre manglende skrifter tilgjengelig

Gjør ett av følgende:

Bruk Typekit-arbeidsflyten for å synkronisere de manglende tekstene med InDesign og andre applikasjoner. Se Synkronisere
skrivebordstekster.
Installer de manglende skriftene på systemet.
Plasser de manglende skriftene i skriftmappen, som ligger i programmappen for InDesign. Skriftene i denne mappen er bare tilgjengelige
i InDesign. Se Installere skrifter.
Aktiver de manglende skriftene ved hjelp av et skriftbehandlingsapplikasjon.
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Manglende skrifter

Hvis du ikke har tilgang til de manglende skriftene, bruker du kommandoen Finn skrift for å søke etter og erstatte manglende skrifter.

Utheve erstattede skrifttyper i dokumentet

Hvis innstillingen Erstattede skrifter er aktivert, vises tekst som er formatert med manglende skrifttyper, uthevet i rosa, slik at det er enkelt å skille
ut slik tekst.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows®) eller InDesign > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS®).

2. Velg Erstattede skrifter, og klikk deretter på OK.

Installerte skrifter i dokument

Skrifter i en Document Fonts-mappe som befinner seg på samme sted som et InDesign-dokument, installeres midlertidig når dokumentet åpnes.
Du kan bruke kommandoen Pakke til å generere en Document Fonts-mappe når du vil dele dokumentet eller flytte det til en annen datamaskin.
(Før du deler noen dokumenttekster bør du forsikre deg om at lisensen for skriftprogramvaren tillater det.) Skrifter synkronisert fra Adobe Typekit
kopieres ikke av Pakke-kommandoen. Les mer om Typekit-skrifter og Pakke-kommandoen her.

Skriftene i Document Fonts-mappen er ikke de samme som skriftene som er tilgjengelige fra operativsystemets standard skriftmapper.
Dokumentinstallerte skrifter installeres når dokumentet åpnes, og overstyrer eventuelle skrifter med samme PostScript-navn. De overstyrer
imidlertid bare skrifter i dokumentet. Skrifter som er installert i ett dokument, er ikke tilgjengelige for andre dokumenter. Når du lukker dokumentet,
avinstalleres skriftene som ble installert for dokumentet. Dokumentinstallerte skrifter vises på en undermeny av skriftmenyen.

Enkelte Type1-skrifter er ikke tilgjengelige i dokumentet. Mac OS-skrifter er heller ikke tilgjengelige når InDesign kjøres i Windows.

For å se en video om bruk av dokumentinstallerte tekster, se Dele filer med enkel tilgang til dokumenttekster (video).

Multiple Master-skrifter

Multiple Master-skrifter er Type 1-skrifter som kan tilpasses. Skriftsnittegenskapene til disse skriftene beskrives på bakgrunn av variable
designakser, for eksempel tykkelse, bredde, stil og optisk størrelse.

Noen Multiple Master-skrifttyper har en akse for optisk størrelse som gir deg muligheten til å bruke en skrifttype som er utformet for best mulig
lesbarhet ved en bestemt størrelse. Vanligvis er den optiske størrelsen for en mindre skrifttype, for eksempel 10 punkt, utformet med tyngre seriffer
og stammer, bredere tegn, mindre forskjell mellom tykke og tynne linjer, større x-høyde og større bokstavavstand enn den optiske størrelsen for
en større skrifttype, for eksempel 72 punkt.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).

2. Velg Bruk riktig optisk størrelse automatisk, og velg OK.

Adobe anbefaler også
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Justere tekst
Justere avsnitt etter registerlinjer
Opprette balansert overskriftstekst
Opprette avsnitt som går over flere spalter eller deler spalter
Justere tekst vertikalt i en tekstramme

Justere tekst
Tekst kan justeres etter en av eller begge kantene (eller margene) til en tekstramme. Blokkjustering betyr at teksten er justert etter begge kantene.
Du kan justere all tekst i et avsnitt bortsett fra den siste linjen (Venstrejuster eller Høyrejuster), eller du kan justere all tekst i et avsnitt inkludert
den siste linjen (Juster alle linjer). Når det bare står noen få tegn på den siste linjen, kan det være lurt å bruke et spesielt avslutningstegn og
deretter lage et justert mellomrom.

Venstrejuster (til venstre) og Juster alle linjer (til høyre)

Merk: Når du justerer alle tekstlinjene og bruker Adobe justeringsmetode for avsnitt, flyttes tekst slik at avsnittet får konsekvent teksttetthet og ser
pent ut. Du kan finjustere mellomrommene i justert tekst.

1. Markere tekst.
2. Velg en av justeringsknappene (Venstrejuster, Midtstill, Høyrejuster, Midtjuster og Bruk hele linjen) i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
3. (Valgfritt) Velg Juster mot ryggen eller Juster fra ryggen.

Når du bruker Juster mot ryggen for et avsnitt, høyrejusteres tekst på venstresider, men når den samme teksten flyter inn på en høyreside
(eller hvis rammen flyttes til en høyreside), venstrejusteres den. Når du bruker Juster fra ryggen for et avsnitt, venstrejusteres tekst på
venstresider, mens tekst på høyresider høyrejusteres.

Hvis du vil venstrejustere den venstre siden av en tekstlinje og høyrejustere den høyre siden, plasserer du først innsettingspunktet der du vil
høyrejustere teksten. Trykk deretter på tabulatortasten, og høyrejuster resten av linjen.

Justere avsnitt etter registerlinjer
Registerlinjene representerer linjeavstanden for brødtekst i et dokument. Du kan bruke trinn av denne verdien for linjeavstand for alle objekter på
siden, slik at teksten alltid rettes opp mellom spalter og fra side til side. Hvis brødteksten i dokumentet har 12-punkts linjeavstand, kan du for
eksempel angi 18 punkt som linjeavstand for overskriftene og bruke et mellomrom på 6 punkt foran avsnittene som følger overskriftene.

Ved bruk av registerlinjer oppnås en konsekvent plassering av tekstobjekter på en side. Du kan justere linjeavstanden for avsnittet slik at
grunnlinjene for avsnittet justeres etter det underliggende rutenettet for siden. Dette er nyttig hvis du vil at tekstens grunnlinjer skal justeres i flere
spalter, eller at tilstøtende tekstrammer skal justeres. Du kan endre innstillingene for registerlinjene under Rutenett i dialogboksen Innstillinger.

Du kan også justere bare den første linjen i et avsnitt etter registerlinjene, og la resten av linjene følge den angitte linjeavstanden.

Hvis du vil vise registerlinjer, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer.

Merk: Registerlinjene er bare synlige hvis dokumentet er zoomet inn mer enn terskelverdien i innstillingene for rutenett. Det kan hende at du må
zoome inn for å kunne se registerlinjene.

Justere avsnitt etter registerlinjene
1. Markere tekst.
2. Velg Lås til registerlinjer  i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Hvis du vil at linjeavstanden for teksten ikke skal endres, angir du samme linjeavstand for registerlinjene som for teksten. Du kan også bruke
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en faktor av denne verdien.

Justere bare den første linjen til registerlinjene
1. Marker avsnittene du vil justere.
2. Velg Juster bare første linje til rutenett på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
3. Velg Lås til registerlinjer  i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Opprette balansert overskriftstekst
Du kan balansere ujevnt justert tekst over flere linjer. Dette er spesielt nyttig med overskrifter over flere linjer, uttrukne sitater og midtstilte avsnitt.

Før og etter bruk av Balanser ujevne linjer på tittelen

1. Klikk i avsnittet du vil balansere.
2. Velg Balanser ujevne linjer på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Denne funksjonen trer bare i kraft når Adobe justeringsmetode for avsnitt er valgt.

Opprette avsnitt som går over flere spalter eller deler spalter
Du kan strekke et avsnitt, for eksempel en overskrift, over flere spalter i en tekstramme. Du kan velge om avsnittet skal gå over alle spalter eller et
angitt antall spalter. Når et avsnitt er angitt til å strekkes over flere spalter i en tekstramme med flere spalter, balanseres en eventuell tekst foran
avsnittet.

Du kan også dele et avsnitt i flere spalter innenfor samme tekstramme.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter avsnitt som strekker seg over eller deler kolonner, kan du gå til
www.adobe.com/go/lrvid5151_id_no eller http://tv.adobe.com/go/4952/.

Avsnitt som går over og deler flere spalter
A. Overskrift som går over flere spalter B. Delt spalte

Strekke et avsnitt over flere spalter

1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet.

Du kan også bruke denne funksjonen som en del av en avsnittsmal, for eksempel en overskriftsmal.

2. Velg Strekk ut kolonner på kontrollpanelmenyen eller menyen i Avsnitt-panelet.

3. Velg Strekk ut kolonner på Avsnittslayout-menyen.

4. Velg hvor mange spalter avsnittet skal gå over, på Strekk over-menyen. Velg Alle hvis du vil strekke avsnittet over alle spaltene.
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Til toppen av siden

5. Hvis du vil legge til ekstra mellomrom før eller etter det utstrukkede avsnittet, angir du verdier for Mellomrom foran strekk ut og Mellomrom
etter strekk ut og klikker OK.

Dele et avsnitt i spalter

1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet.

Du kan også bruke denne funksjonen som en del av en avsnittsmal, for eksempel en overskriftsmal.

2. Velg Strekk ut kolonner på kontrollpanelmenyen eller menyen i Avsnitt-panelet.

3. Velg Del kolonner på Avsnittslayout-menyen.

4. Angi følgende valg, og velg OK:

Underkolonner Velg hvor mange spalter du vil dele inn avsnittet i.

Mellomrom foran del / Mellomrom etter del Legg til mellomrom før og etter det delte avsnittet.

Innv. spaltemellomrom Angi mellomrommet mellom de delte avsnittene.

Utvendig spaltemellomrom Angi mellomrommet mellom ytterkanten av de delte avsnittene og margene.

Justere tekst vertikalt i en tekstramme
Du kan justere og fordele tekstlinjer i en ramme langs den vertikale aksen, slik at du enklere kan holde teksten konsekvent vertikalt mellom
rammer og spaltene i dem.

Du kan justere tekst etter toppen, midten eller bunnen av rammen ved å bruke verdiene for linjeavstand og avsnittsmellomrom for hvert avsnitt. Du
kan også justere tekst vertikalt, slik at det blir lik avstand mellom linjene uavhengig av verdiene for linjeavstand og avsnittsmellomrom.

Vertikal bunnjustering (til venstre) og vertikal justering (til høyre)

Vertikal tekstjustering beregnes ut fra grunnlinjeplasseringen til hver tekstlinje i rammen. Vær oppmerksom på følgende når du justerer vertikalt:

Toppen av rammen defineres som grunnlinjen til den første linjen med toppjustert tekst. Valget Forskyvning ved første grunnlinje i
dialogboksen Valg for tekstramme påvirker denne verdien.

Bunnen av rammen defineres som grunnlinjen til den siste linjen med bunnjustert tekst. Fotnotetekst justeres ikke.

Når du bruker valget Lås til registerlinjer på avsnitt med topp-, midt- eller bunnjustering, justeres alle linjene etter registerlinjene. Hvis du
bruker valget Juster, låses bare den første og siste linjen til registerlinjene.

Hvis du justerer verdiene for øvre eller nedre rammemarg for en tekstramme i dialogboksen Valg for tekstramme, endrer du plasseringen av
henholdsvis den første eller den siste grunnlinjen.

1. Gjør ett av følgende:

Marker en ramme med markeringsverktøyet.

Klikk i en tekstramme med tekstverktøyet .

2. Velg Objekt > Valg for tekstramme.
3. Velg ett av følgende valg for Juster under Vertikal justering i dialogboksen Valg for tekstramme:

Hvis du vil justere teksten vertikalt nedover fra toppen av rammen, velger du Topp. (Dette er standardinnstillingen.)

Hvis du vil midtstille tekstlinjene i rammen, velger du Midtstill.

Hvis du vil justere teksten vertikalt oppover fra bunnen av rammen, velger du Bunn.

Hvis du vil fordele tekstlinjene jevnt mellom toppen og bunnen av rammen, velger du Juster.

4. Hvis du velger Juster og vil forhindre at verdien for linjeavstand blir uproporsjonalt større enn verdien for avsnittsmellomrom, angir du en
verdi for Grense for avsnittsmellomrom. Avstanden mellom avsnittene økes opptil verdien du angir. Hvis teksten fortsatt ikke fyller rammen,
justeres avstanden mellom linjene til rammen er fylt. Grenseverdien for avsnittsmellomrom brukes i tillegg til verdien for Mellomrom foran
eller Mellomrom etter, som angis i Avsnitt-panelet.
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Grensen for avsnittsmellomrom satt til null (til venstre) og 1 pica (til høyre)

Merk: Vær forsiktig med å justere tekstrammer med flere spalter vertikalt. Hvis den siste spalten bare innholdet noen få linjer, kan det vises
for stor avstand mellom linjene.

5. Velg OK.

En enkel måte å justere verdien for Grense for avsnittsmellomrom på, er å velge Forhåndsvisning og deretter klikke på Pil opp eller Pil ned ved
siden av verdien for Grense for avsnittsmellomrom til avsnittsmellomrommet ser ut til å være balansert med linjeavstanden.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Formatere avsnitt

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Justere mellomrom mellom avsnitt
Bruke initialer
Legge til streker før eller etter avsnitt
Måter å kontrollere avsnittsskift på
Styre avsnittsskift med Valg for tekstlinjer
Lage hengende tegnsetting

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du formaterer avsnitt, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4276_id_no.

Justere mellomrom mellom avsnitt
Du kan kontrollere avstanden mellom avsnitt. Hvis et avsnitt begynner øverst i en kolonne eller ramme, tar ikke InDesign hensyn til verdien for
Mellomrom før. I slike tilfeller kan du øke linjeavstanden for den første linjen i avsnittet eller øke den øvre rammemargen for tekstrammen i
InDesign.

1. Markere tekst.

2. Juster verdiene for Mellomrom før  og Mellomrom etter  i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Hvis du vil sikre formateringskonsekvens, endrer du avsnittsmellomrom i avsnittsmalene du definerer.

Bruke initialer
Du kan legge til initialer i ett eller flere avsnitt om gangen. Grunnlinjen til initialen er én eller flere linjer under grunnlinjen til den første linjen i et
avsnitt.

Du kan også definere en tegnmal som skal brukes på initialer. Du kan for eksempel definere en høy initial (kalles også hevet) ved å angi en
enlinjes, ettegnsinitial og bruke en mal som øker størrelsen på den første bokstaven.

Én ettegnsinitial på tre linjer (til venstre) og firetegnsinitialer på to linjer (til høyre)

Definere en initial
1. Velg tekstverktøyet , og klikk i avsnittet der du vil at initialen skal stå.
2. Skriv inn et tall for Antall linjer for initialer  i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet for å angi hvor mange linjer initialen skal dekke.

3. Angi hvor mange tegn du vil bruke i initialen, i Initialer ett eller flere tegn .
4. Hvis du vil bruke en tegnmal på initialen, velger du Initialer og kjedede maler på menyen i Avsnitt-panelet. Velg deretter tegnmalen du har

definert.
Du kan også bruke dialogboksen Initialer og kjedede maler til å justere initialen mot tekstkanten, redusere avstanden på venstre side av
initialen eller justere for initialer med nedadgående strek, for eksempel "g" og "y". Hvis du vil endre størrelse på, skråstille eller endre
skriftsnittet for initialen for ekstra effekt, markerer du bokstaven(e) og foretar formateringsendringene.

Fjerne en initial
1. Velg tekstverktøyet , og klikk i avsnittet der initialen står.
2. Skriv inn 0 for Antall linjer for initialer og Antall tegn for initialer i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Legge til streker før eller etter avsnitt
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Streker er avsnittsattributter som flyttes og endrer størrelse i henhold til avsnittet på siden. Hvis du bruker en strek sammen med overskrifter i
dokumentet, kan det være lurt å gjøre streken til en del av en avsnittsmaldefinisjon. Bredden på streken bestemmes av spaltebredden.

Forskyvningen for en strek over et avsnitt måles fra grunnlinjen til den første tekstlinjen til bunnen av streken. Forskyvningen for en strek under et
avsnitt måles fra grunnlinjen til den siste tekstlinjen til toppen av streken.

Plassering av streker
A. Strek over avsnitt B. Strek under avsnitt

Michael Murphy har laget en opplæringsvideo om oppretting av spesialeffekter ved hjelp av avsnittsstreker på Avsnittsstreker.

Creative Curio har publisert en artikkel om kreativ bruk av avsnittsstreker på Kreativ bruk av avsnittsstreker i InDesign, del 1.

Legge til en strek før eller etter et avsnitt
1. Markere tekst.
2. Velg Strek før/etter avsnitt på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
3. Velg Linje over eller Linje under øverst i dialogboksen Strek før/etter avsnitt.
4. Velg Linje aktivert.

Merk: Hvis du vil bruke en linje både over og under, kontrollerer du at Linje aktivert er valgt for både Linje over og Linje under.
5. Velg Forhåndsvisning for å vise utseendet til linjen.
6. Velg eller skriv inn en verdi for Tykkelse for å angi tykkelsen til linjen. Hvis du øker tykkelsen for Linje over, utvides linjen oppover. Hvis du

øker tykkelsen for Linje under, utvides linjen nedover.
7. Velg Overtrykk strek når du vil kontrollere at streken ikke utmasker underliggende trykkfarger i en trykkpresse.
8. Gjør ett eller begge av følgende:

Velg en farge. De tilgjengelige fargene er oppført i Fargeprøver-panelet. Velg Tekstfarge hvis du vil at linjen skal ha samme farge som
det første tegnet for Linje over og det siste tegnet for Linje under.

Velg en nyanse, eller angi en nyanseverdi. Nyansen er basert på fargen du angav. Merk at du ikke kan lage nyanser av de innebygde
fargene Ingen, Papir, Register og Tekstfarge.

Hvis du angav en annen linjetype enn heltrukket, velger du en bruddfarge eller bruddnyanse for å endre utseendet på mellomrommene
mellom strekene, prikkene eller linjene.

9. Velg bredden til streken. Du kan velge Tekst (fra den venstre kanten av teksten til slutten av linjen) eller Spalte (fra den venstre kanten av
spalten til den høyre kanten av spalten). Hvis den venstre kanten av rammen har en rammemarg for spalten, begynner streken ved
rammemargen.

10. Skriv inn en verdi for Forskyvning for å angi den vertikale plasseringen av streken.
11. Velg Behold i ramme for å være sikker på at streken over teksten tegnes innenfor tekstrammen. Hvis du ikke velger dette, kan streken vises

utenfor tekstrammen.
Velg Behold i ramme for å være sikker på at avsnittsstreken øverst i en spalte justeres i forhold til teksten øverst i den tilstøtende
spalten.

12. Angi venstre eller høyre innrykk for streken (ikke for tekst) ved å skrive inn verdier for Venstreinnrykk og Høyreinnrykk.
13. Velg Overtrykk strek hvis avsnittsstreken skal skrives over en annen farge og du vil unngå feilregistrering ved utskrift. Velg OK.

Fjerne en avsnittsstrek
1. Klikk med tekstverktøyet  i avsnittet som inneholder avsnittsstreken.
2. Velg Strek før/etter avsnitt på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
3. Opphev valget av Linje aktivert, og velg OK.
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Måter å kontrollere avsnittsskift på
Du kan fjerne horunger og enker, ord eller enkeltstående tekstlinjer som er atskilt fra de andre linjene i et avsnitt. Horunger er nederst i en spalte
eller på en side. Enker er øverst i en spalte eller på en side. Et annet typografisk problem som bør unngås, er en overskrift som står alene på en
side med tilhørende avsnitt på neste side. Det finnes flere valg for å rette opp enker, horunger, korte avslutningslinjer og andre problemer med
avsnittsskift:

Myk bindestrek En myk bindestrek (Tekst > Sett inn spesialtegn > Bindestreker og streker > Myk bindestrek) vises bare hvis ordet deles. Med
dette valget forhindrer du det vanlige typografiske problemet med delte ord, for eksempel "omsorgs-arbeider", som forekommer midt på en linje
når teksten flytes på nytt. På samme måte kan du også legge til et mykt linjeskift.
Ikke del Velg Ikke del på menyen i Tegn-panelet hvis du vil forhindre at markert tekst deles på en linje.
Hardt mellomrom Sett inn et hardt mellomrom (Tekst > Sett inn mellomrom > [hardt mellomrom]) mellom ord du vil holde sammen.
Valg for tekstlinjer Velg Valg for tekstlinjer på menyen i Avsnitt-panelet for å angi hvor mange linjer i det etterfølgende avsnittet som skal stå
sammen med gjeldende avsnitt.
Begynn avsnitt Bruk Begynn avsnitt i dialogboksen Valg for tekstlinjer til å tvinge et avsnitt (vanligvis en tittel eller overskrift) til å vises øverst på
en side, i en spalte eller i en seksjon. Dette fungerer spesielt bra som en del av en avsnittsmal for overskrift.
Innstillinger for orddeling Velg Orddeling på menyen i Avsnitt-panelet for å endre innstillinger for orddeling.
Redigere tekst Redigering av tekst er kanskje ikke noe alternativ, avhengig av dokumenttypen du arbeider med. Hvis du har tillatelse til å skrive
om, gir ofte lett omskriving bedre linjeskift.
Bruke en annen justeringsmetode Vanligvis brukes Adobe justeringsmetode for avsnitt til å la InDesign sette sammen avsnitt automatisk. Hvis
et avsnitt ikke er satt sammen slik du vil, velger du Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet, og
justerer markerte linjer enkeltvis. Se Skrive tekst.

Styre avsnittsskift med Valg for tekstlinjer
Du kan angi hvor mange linjer i det påfølgende avsnittet som skal holdes sammen med gjeldende avsnitt når det flyttes mellom rammer. Dette er
en enkel måte å sørge for at overskrifter ikke isoleres fra brødteksten de introduserer. I InDesign kan avsnitt som ikke stemmer overens med
innstillingene dine, utheves.

Du vil kanskje ikke bruke Valg for tekstlinjer hvis dokumentet ikke krever at siste grunnlinje er den samme for alle spaltene.

Du kan utheve avsnitt som ikke overholder Valg for tekstlinjer, ved å velge Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller
InDesign > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS), velge Brudd på samlede linjer og deretter OK.

1. Marker avsnittet eller avsnittene du vil endre.
2. Velg Valg for tekstlinjer på menyen i Avsnitt-panelet eller i kontrollpanelet. (Du kan også endre valgene for tekstlinjer når du definerer eller

redigerer en avsnittsmal.)
3. Velg ett av disse valgene, og velg OK:

Velg Hold sammen med forrige for å holde den første linjen i gjeldende avsnitt sammen med den siste linjen i forrige avsnitt.

Angi antallet linjer (opptil fem) for Hold sammen med neste _ linjer, som angir hvor mange linjer i det påfølgende avsnittet som den siste
linjen i det gjeldende avsnittet skal holdes sammen med. Dette valget er spesielt nyttig hvis du vil at en overskrift skal holdes sammen
med de neste linjene i det påfølgende avsnittet.

Hvis du vil unngå at avsnittet deles, velger du Hold linjene samlet og deretter Alle linjer i avsnitt.

Hvis du vil unngå horunger og enker, velger du Hold linjene samlet og deretter I begynnelsen / på slutten av avsnitt. Angi deretter
antallet linjer som må vises i begynnelsen eller på slutten av avsnittet.

Velg en innstilling for Begynn avsnitt som tvinger InDesign til å skyve avsnittet til neste spalte, ramme eller side. Hvis Hvor som helst er
valgt, bestemmes startposisjonen av valget Hold linjene samlet. For andre valg tvinges avsnittet til å starte fra angitt posisjon.

Når du definerer avsnittsmaler for overskrifter, bør du bruke valgene under Valg for tekstlinjer til å passe på at overskriften blir stående
sammen med det påfølgende avsnittet.

Lage hengende tegnsetting
Skilletegn og bokstaver som "W" kan få kantene i en spalte til å se feiljustert ut. Optisk margjustering kontrollerer om skilletegn (for eksempel
punktum, komma, anførselstegn og tankestreker) og kanter på bokstaver (for eksempel W og A) skal henge på utsiden av marger, slik at teksten
ser jevn ut.
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Før (til venstre) og etter (til høyre) bruk av Optisk margjustering

1. Velg en tekstramme, eller klikk for å angi et innsettingspunkt i artikkelen.
2. Velg Tekst > Artikkel.
3. Velg Optisk margjustering.
4. Velg en skriftstørrelse for å angi riktig henging for tekststørrelsen i artikkelen. Du får best resultat ved å bruke samme størrelse som teksten.

Du deaktiverer Optisk margjustering ved å velge Ignorer optisk marg på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Bruke grunnlinjeforskyvning
Heve eller senke tegn i en skrift som ikke er OpenType
Bruke understreking eller gjennomstreking
Bruke ligaturer på bokstavpar
Endre farge, forløpning eller strek for tekst
Legge til gjennomsiktighetseffekter i tekst
Tilordne et språk til tekst
Endre bokstavtype for tekst
Skalere tekst
Skråstille tekst

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du formaterer tegn, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4275_id_no.

Bruke grunnlinjeforskyvning
Du kan bruke Grunnlinjeforskyvning til å flytte et markert tegn opp eller ned i forhold til den omliggende tekstens grunnlinje. Dette valget er svært
nyttig når du håndsetter brøker eller justerer plasseringen til innebygd grafikk.

Verdier for grunnlinjeforskyvning brukt i tekst

1. Markere tekst.

2. Skriv inn eller velg en numerisk verdi for Tegnavstand  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet. Positive verdier flytter tegnenes grunnlinje over
grunnlinjen for resten av linjen. Negative verdier flytter den under grunnlinjen.

Du kan klikke i boksen for grunnlinjeforskyvning og deretter trykke på Pil opp eller Pil ned for å øke eller redusere verdien. Hold nede Skift
mens du trykker på Pil opp eller Pil ned hvis du vil endre verdien med større intervaller.

Du kan endre standardintervallet for grunnlinjeforskyvning ved å angi en verdi for Grunnlinjeforskyvning under Enheter og intervaller i dialogboksen
Innstillinger.

Heve eller senke tegn i en skrift som ikke er OpenType
1. Markere tekst.
2. Velg Hevet skrift eller Senket skrift på menyen i Tegn-panelet eller i kontrollpanelet.

Når du velger Hevet skrift eller Senket skrift, brukes en forhåndsinnstilt verdi for grunnlinjeforskyvning og skriftstørrelse på den markerte teksten.

Verdiene som brukes, er prosentverdier i forhold til gjeldende skriftstørrelse og linjeavstand, og de er basert på innstillinger under Tekst i
dialogboksen Innstillinger. Disse verdiene vises ikke under Grunnlinjeforskyvning og Størrelse i Tegn-panelet når du markerer teksten.

Merk: Du kan endre standardstørrelsen og -plasseringen for hevet og senket skrift med innstillingene for Avansert tekst.

Bruke understreking eller gjennomstreking
Standardtykkelsen på understreking og gjennomstreking avhenger av skriftstørrelsen.

Jeff Witchel har laget en opplæringsvideo om understreking på Egendefinerte understreker i InDesign.

Bruke understreking eller gjennomstreking
1. Markere tekst.
2. Velg Understreking eller Gjennomstreking på menyen i Tegn-panelet eller i kontrollpanelet.

Endre innstillingene for understreking eller gjennomstreking
Det er spesielt nyttig å definere sin egen understreking når du til ha en jevn understreking under tegn av ulik størrelse eller når du skal lage
spesialeffekter som bakgrunnsutheving.
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Før og etter justering av understrekinger

1. Velg Understrekingsvalg eller Gjennomstrekingsvalg på menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.
2. Utfør ett eller flere av følgende trinn, og velg OK:

Velg Understreking på eller Gjennomstreking på for å understreke eller gjennomstreke gjeldende tekst.

Velg eller skriv inn en verdi for Tykkelse for å angi tykkelsen på understrekings- eller gjennomstrekingslinjen.

Velg ett av valgene for understreking eller gjennomstreking for Type.

Bestem den vertikale posisjonen for linjen under Forskyvning. Forskyvningen måles fra grunnlinjen. Negative verdier plasserer
understrekingen over grunnlinjen og gjennomstrekingen under grunnlinjen.

Velg Overtrykk strek når du vil kontrollere at streken ikke utmasker underliggende trykkfarger i en trykkpresse.

Velg en farge og nyanse. Hvis du angav en annen linjetype enn heltrukket, velger du en bruddfarge eller bruddnyanse for å endre
utseendet på mellomrommene mellom strekene, prikkene eller linjene.

Velg Overtrykk strek eller Overtrykk brudd hvis understrekingen eller gjennomstrekingen skal trykkes over en annen farge og du vil
unngå feil som kan oppstå med feilregistrering av trykkfarger.

Hvis du vil endre innstillingene for understreking eller gjennomstreking i en tegn- eller avsnittsmal, endrer du valgene under Understrekingsvalg
eller Gjennomstrekingsvalg i dialogboksen som vises når du definerer eller redigerer malen.

Bruke ligaturer på bokstavpar
I InDesign kan ligaturer, som er typografiske erstatningstegn for enkelte bokstavpar, for eksempel "fi" og "fl", settes inn automatisk hvis de er
tilgjengelige i en gitt skrifttype. Tegnene som brukes når valget Ligatur er angitt, vises og skrives ut som ligaturer, men de er fullt ut redigerbare og
gir ingen problemer i forbindelse med stavekontroll.

Enkeltstående tegn (øverst) og ligaturkombinasjoner (nederst)

Med OpenType-skrifter lager InDesign standardligaturen som er definert i skrifttypen slik skriftdesigneren har bestemt, når du velger Ligaturer på
menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet. Noen skrifttyper inneholder finere, valgfrie ligaturer som du kan bruke ved å velge kommandoen Myke
ligaturer.

1. Markere tekst.
2. Velg Ligaturer på menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Endre farge, forløpning eller strek for tekst
Du kan angi farger, forløpninger og streker for tegn og fortsette å redigere teksten. Bruk Fargeprøver-panelet og Strek-panelet til å angi farger,
forløpninger og streker for tekst, eller endre innstillingene for Fargeprøver når du oppretter eller redigerer en stil.

522



Til toppen av siden

Til toppen av siden

Fargeprøver
A. Fargeprøve påvirker fyll eller strek B. Fargeprøve påvirker beholder eller tekst C. Nyanseprosent

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil bruke fargeendringene på tekst inne i en ramme, bruker du tekstverktøyet  til å markere tekst.

Hvis du vil bruke fargeendringene på all tekst i en ramme, bruker du markeringsverktøyet  til å markere rammen. Når du bruker farge
på teksten i stedet for beholderen, må du sørge for å velge ikonet Formatering påvirker tekst  i Verktøy-panelet eller i Fargeprøver-
panelet.

2. Velg om du vil bruke fargeendringene på fyllet eller streken, i Verktøy-panelet eller Fargeprøver-panelet. Hvis du velger Strek, påvirker
fargeendringen bare tegnkonturen.

3. Gjør ett av følgende:

Velg en farge eller forløpningsfarge i Fargeprøver-panelet.

Angi en tykkelse eller andre strekvalg i Strek-panelet. (Se Valg på Strek-panel.)

Du kan også legge til en gradering i teksten ved å dra over den valgte teksten med ett av verktøyene Forløpningsfarge  eller
Uttoningsforløpning .

Hvis du vil lage omvendt tekst, kan du endre tekstfyllfargen til hvit eller [Papir] og rammens fyllfarge til en mørk farge. Du kan også lage
omvendt tekst ved hjelp av en avsnittsstrek bak tekst. Hvis streken er svart, må du imidlertid endre teksten til hvit.

Legge til gjennomsiktighetseffekter i tekst
Bruk Effekter-panelet til å legge til gjennomsiktighetseffekter, for eksempel skygger, i tekst.

Mike Rankin gir noen eksempler på gjennomsiktighetseffekter på Visuelle InDesign-effekter, del I.

1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere tekstrammen.
2. Velg Objekt > Effekter > [effekt].
3. Velg Tekst på Innstillinger for-menyen.

Du kan velge Objekt hvis du vil at effektene du velger, skal brukes på streken og fyllet for tekstrammen i tillegg til teksten inni den.

4. Angi effektattributtene, og velg OK.

Hvis du vil endre blandingsmodus eller tetthetsinnstillinger for teksten, gjør du endringene i Effekter-panelet.

Tilordne et språk til tekst
Du angir hvilken ordliste for stavekontroll og orddeling som skal brukes, ved å tilordne et språk til teksten. Tilordning av et språk til tekst endrer
ikke den faktiske teksten.

1. Gjør ett av følgende:

Marker teksten for å bruke språket bare på den markerte teksten.

Hvis du vil endre standardordlisten som brukes i InDesign, velger du språket uten noen dokumenter åpne.

Hvis du vil endre standardordlisten for et bestemt dokument, åpner du dokumentet, velger Rediger > Fjern all markering og velger
deretter språket.

2. Velg språkordlisten under Språk i Tegn-panelet.

523

http://indesignsecrets.com/eye-candy-draft.php


Til toppen av siden

I InDesign brukes språkordlister fra tredjeparter både til staving og orddeling. Disse ordlistene gir deg muligheten til å angi et annet språk for så
lite som ett tegn. Hver ordliste inneholder flere hundre tusen ord med standard stavelsesbrudd. Endring av standardspråk påvirker ikke
eksisterende tekstrammer eller dokumenter.

Du kan tilpasse ordlister slik at ethvert unikt vokabular du bruker, gjenkjennes og behandles riktig.

Hvordan ordlister påvirker orddeling
A. "Glockenspiel" på engelsk B. "Glockenspiel" på tradisjonell tysk C. ”Glockenspiel” på reformert tysk

Endre bokstavtype for tekst
Kommandoene Store bokstaver og Kapiteler endrer utseendet på tekst, men ikke selve teksten. Kommandoen Endre små/store bokstaver,
derimot, endrer bokstavtype for markert tekst. Denne forskjellen er viktig når du søker i eller stavekontrollerer tekst. La oss si at du for eksempel
skriver inn "edderkopp" i dokumentet og bruker Store bokstaver på ordet. Hvis du bruker Finn/endre (og har valgt Skill mellom store og små
bokstaver) til å søke etter "EDDERKOPP" blir ikke forekomsten av "edderkopp", som du brukte Store bokstaver på, funnet. Du får bedre søke- og
stavekontrollresultater ved å bruke kommandoen Endre små/store bokstaver enn med Store bokstaver.

Anne-Marie Concepcion har skrevet en artikkel om kapiteler på Kapiteler og OpenType, alle kapiteler.

Endre tekst til Store bokstaver eller Kapiteler
Bokstavtypen kan endres automatisk for markert tekst. Når du formaterer tekst som kapiteler, brukes kapitelene som er utformet som en del av
skrifttypen, automatisk hvis de er tilgjengelige. Ellers syntetiseres kapitelene ved bruk av versjoner av vanlige store bokstaver med redusert
størrelse. Du kan angi størrelsen på syntetiserte kapiteler under Tekst i dialogboksen Innstillinger.

Før (øverst) og etter (nederst) at BC og AD er satt med kapiteler for tilpassing til omliggende tekst og tall i gammel stil

Hvis du velger Store bokstaver eller Kapiteler i en OpenType-skrift, får du en mer elegant tekst. Hvis du bruker en OpenType-skrift, kan du også
velge Alle kapiteler på menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet. (Se Bruke OpenType-skriftattributter.)

1. Markere tekst.
2. Velg Store bokstaver eller Kapiteler på menyen i Tegn-panelet eller i kontrollpanelet. Hvis teksten opprinnelig var skrevet med store

bokstaver, endres den ikke hvis du velger Kapiteler.

Angi størrelsen for kapiteler
1. Velg Rediger > Innstillinger > Avansert tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Avansert tekst (Mac OS).
2. Angi en prosentverdi i forhold til skriftstørrelsen for tekst som skal formateres som kapiteler, under Kapiteler. Velg OK.

Endre bokstavtype
1. Markere tekst.
2. Velg ett av følgende på undermenyen Tekst > Endre små/store bokstaver:

Hvis du vil endre alle tegn til små bokstaver, velger du små bokstaver.

Hvis du vil ha stor forbokstav i hvert ord, velger du Store Forbokstaver.

Hvis du vil endre alle tegn til store bokstaver, velger du STORE BOKSTAVER.

Hvis du vil ha stor forbokstav i begynnelsen på hver setning, velger du Stor bokstav etter punktum.
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Merk: Når du bruker Stor bokstav etter punktum, antas det at punktum (.), utropstegn (!) og spørsmålstegn (?) alltid står på slutten av en setning.
Når du bruker Stor bokstav etter punktum, kan det hende at bokstavtypen endres uventet når disse tegnene brukes på andre måter, for eksempel i
forkortelser, filnavn eller URL-adresser. Det kan også hende at egennavn får små bokstaver når de skal stå med store bokstaver.

Skalere tekst
Du kan angi forholdet mellom høyden og bredden på type i forhold til den opprinnelige bredden og høyden på tegnene. Uskalerte tegn har en
verdi på 100 %. Enkelte typefamilier inneholder en sann utvidet skrift, som er utformet med en større vannrett utstrekning enn den normale stilen.
Skalering forvrenger typen, så det er vanligvis best å bruke en skrift som er utformet som komprimert eller utvidet, hvis en slik er tilgjengelig.

Horisontal skalering av skrifttyper
A. Uskalert tekst B. Uskalert tekst i knepet skrift C. Skalert tekst i knepet skrift

Justere vertikal eller horisontal skalering
1. Marker teksten du vil skalere.

2. Angi en numerisk verdi for å endre prosentverdien for Vertikal skalering  eller Horisontal skalering  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Skalere tekst ved å endre størrelse på tekstrammen
 Gjør ett av følgende:

Bruk markeringsverktøyet, hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og dra et hjørne av tekstrammen for å endre størrelse på
den.

Bruk skaleringsverktøyet  til å endre størrelse på rammen.

(Se Skalere objekter.)

Bestemme utseendet på skalerte tekstverdier
Når du endrer skaleringen til en ramme, skaleres også teksten inne i rammen. Hvis du for eksempel dobler størrelsen på en tekstramme, dobles
også teksten i størrelse. Tekst på 20 punkt økes til 40 punkt.

David Blatner har skrevet en artikkel om skalerte tekstrammer på Lage en tekstramme med forstørret tekst i InDesign.

Du kan endre et valg for å angi hvordan skalert tekst skal vises i paneler:

Når Bruk på Innhold er valgt, vises den nye tekststørrelsen (for eksempel 40 pkt) som standard i boksene for skriftstørrelse i kontrollpanelet
og Tegn-panelet. Hvis du velger Juster prosentverdi for skalering, viser boksene for skriftstørrelse både den opprinnelige og den skalerte
størrelsen på teksten, for eksempel "20 pkt (40)".

Skaleringsverdien i Transformering-panelet viser den horisontale og vertikale prosenten som rammen ble skalert med. Når Bruk på innhold er
valgt, viser skaleringsverdiene 100 % etter at tekst er skalert. Hvis du velger Juster prosentverdi for skalering, gjenspeiler skaleringsverdiene
den skalerte rammen, slik at hvis skaleringen av en ramme fordobles, vises verdien som 200 %.

Det er nyttig å holde oversikt over skaleringsendringer i rammer hvis du må sette en ramme og teksten inni den tilbake til den opprinnelige
størrelsen. Det er også nyttig når du vil finne ut hvor mye du har endret størrelsen på en ramme. Slik holder du oversikt over endringer i rammer
og teksten inni rammene:

1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Generelt (Mac OS).

525

http://indesignsecrets.com/making-a-magnifying-glass-text-frame-in-indesign.php


 

Til toppen av siden

2. Velg Juster prosentverdi for skalering og deretter OK.

Merk følgende:

Innstillingen Juster prosentverdi for skalering gjelder for rammer du skalerer etter at innstillingen er aktivert, ikke for eksisterende rammer.

Innstillingen Juster prosentverdi for skalering følger med teksten. Den skalerte punktstørrelsen fortsetter å vises i parentes selv om du
deaktiverer Juster prosentverdi for skalering og skalerer rammen på nytt.

Du kan fjerne den skalerte punktstørrelsen fra Transformering-panelet ved å velge Definer skalering på nytt som 100 %. Dette valget endrer
ikke utseendet på den skalerte rammen.

Hvis du redigerer teksten eller skalerer en ramme i koblede rammer mens Juster prosentverdi for skalering er aktivert, skaleres teksten selv
om den flyttes til en annen ramme. Hvis innstillingen Bruk på innhold er aktivert, vil tekst som flyter over til en annen ramme som resultat av
redigering, ikke lenger være skalert.

Skråstille tekst
1. Markere tekst.

2. Oppgi en numerisk verdi for Skråstill  i Tegn-panelet. Positive verdier gjør teksten skråstilt mot høyre. Negative verdier gjør den skråstilt
mot venstre.

Merk at selv om du gir teksten en vinkel, får du ikke ekte kursive tegn.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Skrive tekst
Orddeling i tekst
Forhindre uønskede orddelinger
Endre justeringsinnstillingene

Skrive tekst
Utseendet til teksten på en side er avhengig av mange kompliserte prosesser, som kalles tekstjustering. Ved bruk av de angitte innstillingene for
ordmellomrom, bokstavmellomrom, tegnvariantskalering og orddeling justerer InDesign teksten på en måte som best støtter de angitte
parameterne.

InDesign inneholder to metoder for tekstjustering: Adobe justeringsmetode for avsnitt (standardinnstillingen) og Adobe justeringsmetode for
enkeltlinjer (begge er tilgjengelig på menyen i kontrollpanelet). Du kan velge hvilken justeringsmetode du vil bruke, på menyen i Avsnitt-panelet, i
dialogboksen Justering eller på menyen i kontrollpanelet.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du arbeider med tekst, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0075_no.

InDesign Magazine har utgitt en artikkel om å løse justeringsproblemer på Pass på mellomrommene.

Komposisjonsmetoder
InDesign inneholder to metoder for tekstjustering: Adobe justeringsmetode for avsnitt (standardinnstillingen) og Adobe justeringsmetode for
enkeltlinjer. Begge metodene beregner mulige linjeskift, og de som best stemmer overens med valgene for orddeling og justering du har angitt for
et bestemt avsnitt, velges.

Adobe justeringsmetode for avsnitt
Beregner linjeskift ut fra et nettverk av brytningspunkt for et helt avsnitt. På denne måten kan tidligere linjer i et avsnitt forbedres for å fjerne
dårlige brytningspunkt lengre nede i avsnittet. Avsnittsjustering gir jevnere fordeling av mellomrom og færre bindestreker.

Justeringsmetoden for avsnitt identifiserer mulige brytningspunkt, som evalueres og tilordnes prioritet basert på visse prinsipper, for eksempel jevn
fordeling av bokstav- og ordmellomrom og orddeling.

Du kan bruke dialogboksen Orddeling til å bestemme forholdet mellom bedre orddeling og færre bindestreker. (Se Orddeling i tekst.)

Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer
Bruker en tradisjonell tilnærming til tekstjustering der én linje behandles om gangen. Dette valget er nyttig hvis du vil begrense justeringsendringer
fra redigering på et sent tidspunkt.

Velge en tekstjusteringsmetode for et avsnitt
 Gjør ett av følgende:

Velg Adobe justeringsmetode for avsnitt (standard) eller Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer på menyen i Avsnitt-panelet.

Velg Justering på menyen i Avsnitt-panelet eller menyen i kontrollpanelet, og velg deretter en innstilling på Tekstjustering-menyen.

Merk: Plug-in-moduler med tekstjusteringsmotorer kan være tilgjengelige fra andre firmaer, inkludert grensesnitt du kan bruke til å endre
parameterne til motoren.

Angi innstilinger for tekstjustering

1. Velg Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS).

2. Velg Brudd på samlede linjer og Brudd på bindestrek og justering hvis du vil bruke utheving på skjermen til å identifisere problemer med
tekstjusteringen.

3. Hvis du vil justere tekst som flyter rundt et objekt, velger du Juster tekst ved siden av et objekt.

4. Velg OK.

Orddeling i tekst
Innstillingene du velger for orddeling og justering, påvirker de horisontale mellomrommene til linjer og utseendet til teksten på sidene. Valg for
orddeling angir om ord kan deles. Hvis ordene kan deles, angir de hvordan de kan deles.
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Justering kontrolleres av justeringsvalget du velger, ord- og bokstavmellomrommet du angir, og om du bruker tegnvariantskalering eller ikke. Du
kan også justere enkeltord i smale spalter med fullstendig justert tekst.

Eda Warren har skrevet en artikkel om å unngå justeringsproblemer på Pass på mellomrommene.

Justere orddeling manuelt
Du kan dele ord manuelt eller automatisk, eller du kan bruke en kombinasjon av disse metodene. Det er tryggest å dele ord manuelt ved å sette
inn en myk bindestrek. Dette gjør at en bindestrek bare vises når et ord må deles på slutten av en linje. Hvis du plasserer en myk bindestrek på
begynnelsen av et ord, vil ikke ordet bli delt.

1. Velg tekstverktøyet , og klikk der du vil sette inn bindestreken.
2. Gjør ett av følgende:

Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Bindestreker og streker > Myk bindestrek.

Trykk på Ctrl+Skift+- (Windows) eller Kommando+Skift+- (Mac OS) hvis du vil sette inn en myk bindestrek.

Merk: Når du setter inn en myk bindestrek i et ord, vil ikke ordet automatisk bli delt med bindestrek. Om ordet deles, avhenger av andre
innstillinger for orddeling og tekstjustering. Når du setter inn en myk bindestrek, garanterer det imidlertid at ordet bare kan deles der hvor
bindestreken står.

Justere orddeling automatisk
Orddeling baseres på lister over ord som kan arkiveres i atskilte brukerordlister på datamaskinen eller i selve dokumentet. Du kan angi hvilken liste
over ord du vil henvise til, for å få konsekvent orddeling. Dette er spesielt nyttig hvis du har tenkt å levere dokumentet til et grafisk servicebyrå,
eller hvis du arbeider i en arbeidsgruppe.

 Hvis du vil slå av eller på automatisk orddeling for et avsnitt, aktiverer eller deaktiverer du valget Del ord i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
(Du kan også inkludere dette valget i en avsnittsmal.)
Når du angir valg for automatisk orddeling, kan du bestemme forholdet mellom bedre fordeling av mellomrom og færre bindestreker. Du kan også
forhindre at ord med store forbokstaver og det siste ordet i et avsnitt deles.

Angi valg for automatisk orddeling for et avsnitt
1. Klikk i et avsnitt, eller marker avsnittene du vil valgene skal gjelde for.
2. Velg Orddeling på menyen i Avsnitt-panelet.
3. Velg orddelingsvalget.
4. Gjør endringer i følgende innstillinger etter behov, og velg deretter OK:

Ord med minst _ bokstaver Angi det minste antallet tegn for ord med bindestrek.

Etter første _ bokstaver og Før siste _ bokstaver Angi det minste antallet tegn på begynnelsen eller slutten av et ord som kan deles med
en bindestrek. Hvis du for eksempel angir 3 for disse verdiene, deles aromatisk som aro- matisk i stedet for ar- omatisk eller aromat- isk.

Orddeling: bindestreksbegrensning Angi det høyeste antallet bindestreker som kan forekomme på etterfølgende linjer. Null betyr et
ubegrenset antall bindestreker.

Orddelingssone Angi avstanden som tillates på slutten av en linje med tekst som ikke er justert, før et ord deles. Dette valget gjelder bare
når du bruker tekstverktøyet for enkeltlinjer med tekst som ikke er justert.

Jevnere mellomrom / Færre bindestreker Hvis du vil endre balansen mellom disse innstillingene, justerer du glidebryteren nederst i
dialogboksen.

Del ord med store bokstaver Deaktiver dette valget for å hindre at ord med stor forbokstav deles.

Del siste ord Hvis du vil forhindre at det siste ordet i avsnitt deles, deaktiverer du dette valget.

Del ord i hele spalten Deaktiver dette valget for å hindre at ord deles i hele spalten, i hele rammen eller på hele siden.

Forhindre uønskede orddelinger
Du kan forhindre at bestemte ord (for eksempel egennavn eller ord som blir stygge fragmenter når de deles) deles i det hele tatt, ved å bruke
harde bindestreker. Ved å bruke harde mellomrom kan du også forhindre at flere ord deles, for eksempel klynger med initialer og et etternavn
(P. T. Barnum).

Forhindre at tekst deles
1. Marker teksten du vil beholde på én linje.
2. Velg Ikke del på menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Du kan også unngå deling av et ord ved å sette inn en myk bindestrek i begynnelsen av ordet. Trykk på Ctrl+Skift+- (Windows) eller
Kommando+Skift+- (Mac OS) hvis du vil sette inn en myk bindestrek.
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Sette inn en hard bindestrek
1. Velg tekstverktøyet , og klikk der du vil sette inn bindestreken.
2. Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Bindestreker og streker > Hard bindestrek.

Sette inn et hardt mellomrom
1. Velg tekstverktøyet , og klikk der du vil sette inn mellomrommet.
2. Velg Tekst > Sett inn mellomrom > Hardt mellomrom (eller et annet blanktegn).

Hardt mellomrom varierer i bredde avhengig av punktstørrelsen, justeringsinnstillingen og innstillingene for ordmellomrom, mens tegnet Hardt
mellomrom (fast bredde) beholder samme bredde uavhengig av konteksten.

Endre justeringsinnstillingene
Bruk Justering-panelet til å kontrollere nøyaktig hvordan ordmellomrom, bokstavmellomrom og tegnvariantskalering skal brukes. Det er spesielt
nyttig å justere mellomrommet i blokkjustert tekst, selv om du også kan justere avstand for tekst som ikke er blokkjustert.

Justere avstand mellom ord og bokstaver i blokkjustert tekst
1. Plasser markøren i avsnittet du vil endre, eller merk et tekstobjekt eller en ramme for å endre alle avsnittene.
2. Velg Justering på panelmenyen Avsnitt.
3. Angi verdier for Ordmellomrom (Word Spacing), Bokstavmellomrom (Letter Spacing) og Tegnskalering (Glyph Spacing). Minimums- og

maksimumsverdiene definerer et område for godtatt mellomrom bare for blokkjusterte avsnitt. Verdien Ønsket definerer ønsket avstand for
både blokkjusterte avsnitt og avsnitt som ikke er blokkjustert:
Ordmellomrom Avstanden mellom ord som skapes når du trykker på mellomromstasten. Verdiene for Ordmellomrom varierer fra 0 % til 1
000 %. Ved 100 % legges det ikke til ekstra mellomrom mellom ord.

Bokstavmellomrom Mellomrommet mellom bokstaver, inkludert verdier for kerning eller kniping. Verdier for bokstavmellomrom kan variere
fra -100 % til 500 %. Ved 0 % legges det ikke til mellomrom mellom bokstaver. Ved 100 % legges det til et helt mellomrom mellom
bokstaver.

Tegnskalering Bredden på tegn (en tegnvariant er et hvilket som helst skrifttegn). Verdier for tegnvariantskalering kan variere fra 50 % til
200 %.

Alternativer for avstand brukes alltid på et helt avsnitt. Hvis du vil justere avstanden for noen få tegn, men ikke for et helt avsnitt, bruker
du alternativet Kniping.

4. Velg alternativet Justering av ett ord (Single Word Justification) for å angi hvordan du vil justere avsnitt med enkeltord.

I smale spalter står av og til ett enkelt ord alene på en linje. Hvis du har angitt at hele linjen skal brukes i avsnittet, kan det hende at ett
enkelt ord på en linje blir for utstrakt. I stedet for å la slike ord bruke hele linjen, kan du midtstille dem eller justere dem etter venstre eller
høyre marg.

Angi tegnvariantskalering i justert tekst
1. Plasser innsettingspunktet i et avsnitt, eller marker avsnittene du vil at valgene skal gjelde for.
2. Velg Justering på panelmenyen Avsnitt.
3. Angi verdier for Maksimum, Minimum og Ønsket for Tegnvariantskalering. Velg OK.

Før (øverst) og etter (nederst) tegnvariantskalering i justert tekst

Tegnvariantskalering kan hjelpe deg med å oppnå jevn justering, men verdier på over 3 % fra standardverdien på 100 % kan gi forvrengte
bokstavformer. Hvis du ikke er ute etter en spesiell effekt, er det best å holde tegnvariantskalering på diskrete verdier, for eksempel 97–100–
103.

Bruke et justert mellomrom med justert tekst
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Hvis du bruker et justert mellomrom, legges det til et variabelt mellomrom mellom det siste ordet og tegnet som angir slutten på artikkelen, for
eksempel en dekorativ skrifttype, på den siste linjen i et avsnitt som er justert til å bruke hele linjen. Hvis dette brukes med tekst som ikke er
justert, vises det justerte mellomrommet som et vanlig ordmellomrom. I justert tekst utvides det og tar opp all tilgjengelig plass på den siste linjen.
Hvis du bruker et justert mellomrom, kan dette ha stor betydning for hvordan hele avsnittet formateres av Adobe justeringsmetode for avsnitt.

Før og etter at et justert mellomrom er lagt til

1. Velg tekstverktøyet , og klikk like foran tegnet som angir slutten på artikkelen.
2. Velg Tekst > Sett inn mellomrom > Justert mellomrom.

Merk: Effekten av et justert mellomrom blir ikke tydelig før du bruker valget Juster alle linjer på avsnittet.

Utheve linjer som er for tette eller for luftige
Siden tekstjustering av en linje med tekst innebærer mer enn ord- og bokstavmellomrom (for eksempel innstillinger for orddeling), kan det hende at
innstillingene du angir for ord- og bokstavmellomrom, ikke alltid kan brukes. Justeringsproblemer i tekstlinjer kan utheves i gult. Den mørkeste av
de tre nyansene angir de alvorligste problemene.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS).
2. Velg Brudd på bindestrek og justering, og velg OK.

Flere hjelpeemner
Video om å arbeide med tekst

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Formatere tekst
Kopiere tekstattributter (pipetteverktøyet)
Bruke Hurtigvalg

Formatere tekst
Bruk kontrollpanelet til å endre utseendet på tekst. Når tekst er markert, eller når innsettingspunktet er plassert i tekst, viser kontrollpanelet
kontrollene for tegnformatering, kontrollene for avsnittsformatering, eller en kombinasjon av begge, avhengig av skjermoppløsningen. Disse
tekstformateringskontrollene vises også i Tegn- og Avsnitt-panelet. Du kan også bruke Tegn-panelet og Avsnitt-panelet til å endre utseendet på
tekst.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du formaterer tegn, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4275_id_no. Hvis du vil se en
opplæringsvideo om hvordan du formaterer avsnitt, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4276_id_no.

Legg merke til følgende metoder for formatering av tekst:

Du kan bruke tekstverktøyet  til å markere tegn for å formatere dem, eller du kan klikke for å plassere innsettingspunktet, velge et
formateringsvalg og deretter skrive inn tekst.

Du trenger ikke å markere et helt avsnitt når du vil angi avsnittsformatering. Det er nok å markere et ord eller tegn eller plassere
innsettingspunktet i et avsnitt. Du kan også markere tekst i et område med flere avsnitt.

Hvis du vil angi formatering for alle framtidige tekstrammer du oppretter i gjeldende dokument, kontrollerer du at det ikke er noe
innsettingspunkt eller markert tekst i dokumentet, og deretter angir du valg for tekstformatering. Hvis du vil angi standard tekstformatering for
alle nye dokumenter, lukker du alle dokumenter og angir tekstinnstillingene. Se Angi standardinnstillinger.

Marker en ramme hvis du vil bruke formateringen på all teksten i rammen. Rammen kan ikke være koblet.

Du kan formatere tekst raskt og konsekvent ved hjelp av avsnitts- og tegnmaler.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du arbeider med tekst, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0075_no.

1. Velg tekstverktøyet .
2. Klikk for å plassere innsettingspunktet på ønsket sted, eller marker teksten du vil formatere.

3. I kontrollpanelet velger du ikonet Kontroller for tegnformatering  eller ikonet Kontroller for avsnittsformatering .

Kontrollpanel
A. Kontroller for tegnformatering B. Kontroller for avsnittsformatering

4. Angi formateringsvalg.

Kopiere tekstattributter (pipetteverktøyet)
Du kan bruke pipetteverktøyet til å kopiere tekstattributter, for eksempel innstillinger for tegn, avsnitt, fyll og strek, og deretter bruke attributtene på
annen tekst. Som standard kopieres alle typer tekstattributter når du bruker pipetteverktøyet. Hvis du vil tilpasse attributtene du vil kopiere med
pipetteverktøyet, bruker du dialogboksen Pipettevalg.

Kopiere tekstattributter til umarkert tekst
1. Bruk pipetteverktøyet  til å klikke i teksten som er formatert med attributtene du vil kopiere. (Teksten kan finnes i et annet åpent

dokument.) Pipettepekeren vendes i motsatt retning og vises som fylt  for å angi at attributtene du kopierte, er lastet inn. Når du plasserer
pipettepekeren over tekst, vises en tekstmarkør ved siden av den fylte pipetten .

2. Marker teksten du vil endre, med pipetteverktøyet.

Tekstattributtene som ble kopiert, brukes på den markerte teksten. Så lenge pipetteverktøyet er valgt, kan du fortsette med å markere tekst
du vil formatere.

3. Velg et annet verktøy for å slå av pipetteverktøyet.

Hvis du vil fjerne formateringsattributtene i pipetteverktøyet, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens pipetteverktøyet er fylt.
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Pipetteverktøyet vendes i motsatt retning og vises som tomt  for å angi at du kan plukke opp nye attributter. Klikk på et objekt med de
attributtene du vil kopiere, og slipp deretter de nye attributtene over et annet objekt.

Pipetteverktøyet klikkes på formatert tekst for å kopiere formateringen (til venstre), deretter dras verktøyet over uformatert tekst (i midten) for å
bruke denne formateringen (til høyre).

Hvis du bruker pipetteverktøyet til å kopiere en avsnittsmal fra tekst i ett dokument til tekst i et annet dokument, og avsnittsmalen har det samme
navnet, men andre sett med attributter, virkes eventuelle malforskjeller som lokale overstyringer på målmalen.

Kopiere tekstattributter til markert tekst
1. Bruk tekstverktøyet  eller banetekstverktøyet  til å markere teksten du vil kopiere attributter til.

2. Klikk teksten du vil kopiere attributter fra, med pipetteverktøyet . (Teksten du vil kopiere attributter fra, må være i det samme InDesign-
dokumentet som teksten du vil endre.) Pipetteverktøyet vendes i motsatt retning og vises som fylt  for å angi at attributtene du kopierte, er
lastet inn. Attributtene brukes på teksten du markerte i trinn 1.

Tekstattributter som kopieres til markert tekst

Endre hvilke tekstattributter pipetteverktøyet skal kopiere.
1. Dobbeltklikk på pipetteverktøyet i verktøykassen.
2. Velg Tegninnstillinger eller Avsnittsinnstillinger i dialogboksen Pipettevalg.
3. Velg attributtene du vil kopiere med pipetteverktøyet, og velg OK.

Hvis du bare vil kopiere eller bruke avsnittsattributter uten å måtte endre innstillinger i dialogboksen Pipettevalg, holder du nede Skift mens du
klikker på teksten med pipetteverktøyet.

Bruke Hurtigvalg
Bruk Hurtigvalg til å finne og bruke maler, menykommandoer, skript, variabler og de fleste andre kommandoer som du finner i dialogboksen
Tastatursnarveier.

1. Marker teksten eller rammen som du vil bruke malen, menykommandoen, skriptet eller variabelen på.
2. Velg Rediger > Hurtigvalg, eller trykk på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).
3. Begynn å skrive inn navnet på objektet du vil bruke.

Navnet du skriver inn, behøver ikke å være helt identisk med malnavnet. Hvis du for eksempel skriver inn ov, vises maler som Overskrift 1,
Overskrift 2 og Underoverskrift samt andre ord som samsvarer med det du har skrevet inn.
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Bruk Hurtigvalg til å finne maler, menykommandoer, skript og variabler.

Du kan begrense søket til én kategori ved å skrive inn det aktuelle prefikset på begynnelsen av søket, for eksempel m: for
menykommandoer (m:) eller a: for avsnittsmaler. Hvis du vil vise en liste over prefikser, velger du nedoverpilen til venstre for tekstboksen
Hurtigvalg. Du kan fjerne markeringen for kategorier som du ikke vil vise.

4. Merk objektet du vil bruke, og gjør deretter følgende:

Hvis du vil bruke en mal, menykommando eller variabel, trykker du på Enter eller Retur.

Hvis du vil bruke en avsnittsmal og fjerne overstyringer, trykker du på Alt+Enter (Windows) eller Tilvalg +Retur (Mac OS).

Hvis du vil bruke en avsnittsmal og fjerne overstyringer og tegnmaler, trykker du på Alt+Skift+Enter (Windows) eller Tilvalg+Skift+Retur
(Mac OS).

Hvis du vil bruke et objekt uten å lukke listen Hurtigvalg, trykker du på Skift+Enter (Windows) eller Skift+Retur (Mac OS).

Hvis du vil lukke listen Hurtigvalg uten å bruke et objekt, trykker du på Esc eller klikker hvor som helst i dokumentvinduet.

Hvis du vil redigere en mal, trykker du på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur ( Mac OS).

Når listen Hurtigvalg vises, trykker du på tastene for pil venstre og pil høyre for å bla gjennom redigeringsfeltet og på tastene for pil opp og pil
ned for å bla gjennom listen over objekter.

Flere hjelpeemner
Video om å arbeide med tekst

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Punktmerking og nummerering
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Lage punktmerkede eller nummererte lister
Formatere en punktmerket eller nummerert liste
Endre punkttegn
Endre valg for nummererte lister
Definere lister
Opprette en avsnittsmal for løpende lister
Opprette lister med flere nivåer
Opprette løpende bildetekster for figurer og tabeller
Starte på nytt eller fortsette nummereringen av en liste
Konvertere punktmerkede eller nummererte lister til tekst

Lage punktmerkede eller nummererte lister
I punktmerkede lister begynner hvert avsnitt med et punkt. I nummererte lister begynner alle avsnitt med et uttrykk som inneholder et tall eller en
bokstav og et skilletegn, for eksempel et punktum eller en parentes. Numrene i nummererte lister oppdateres automatisk når du legger til eller
fjerner avsnitt i listen. Du kan endre typen punkt- eller nummereringsmal, skilletegnet, skriftattributtene og tegnmalene samt type og størrelse for
innrykksmellomrommet.

Du kan ikke bruke tekstverktøyet til å velge punktene eller numrene i en liste. I stedet redigerer du formatering og innrykksmellomrom i
dialogboksen Punktmerking og nummerering, Avsnitt-panelet eller delen Punktmerking og nummerering i dialogboksen Avsnittsmal (hvis punktene
eller numrene er del av en mal).

Punktmerket liste og nummerert liste

En rask måte å opprette en punktmerket eller nummerert liste på, er å skrive inn listen, markere den og deretter velge knappen Punktliste eller
Nummerert liste i kontrollpanelet. Med disse knappene kan du aktivere eller deaktivere listen og bytte mellom punkt og numre. Du kan også gjøre
punkt og numre del av en avsnittsmal og lage lister ved å tilordne maler til avsnitt.

Merk: Automatisk genererte punkt- og nummertegn settes ikke inn i teksten. Derfor kan du ikke finne dem ved hjelp av tekstsøk eller velge dem
med tekstverktøyet, med mindre du konverterer dem til tekst. I tillegg vises ikke punktmerking og nummerering i artikkelredigeringsvinduet (unntatt
i avsnittsmalkolonnen).
Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter punktmerkede og nummererte lister, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0077_no.

InDesign Docs har utgitt en rekke artikler om bruk av punktmerking og nummerering til å opprette konturer, lister med flere nivåer, bildetekst for
figurer og nummererte trinn.

1. Marker avsnittene som skal bli med i listen, eller klikk for å plassere innsettingspunktet der du vil at listen skal begynne.
2. Gjør ett av følgende:

Klikk på knappen Punktliste  eller Nummerert liste  i kontrollpanelet (i avsnittsmodus). Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg
(Mac OS) mens du klikker en knapp for å vise dialogboksen Punktmerking og nummerering.

Velg Punktmerking og nummerering i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet. For Listetype velger du enten Punktmerking eller
Nummerering. Angi ønskede innstillinger, og velg deretter OK.
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Bruk en avsnittsmal som inneholder punktmerking eller nummerering.

3. Du kan fortsette listen i neste avsnitt ved å flytte innsettingspunktet til slutten av listen og trykke på Enter eller Retur.
4. Hvis du vil avslutte listen (eller listesegmentet hvis listen skal fortsette senere i artikkelen), klikker du på knappen Punktmerket liste eller

Nummerert liste i kontrollpanelet på nytt. Du kan også velge Punktmerking og nummerering på menyen i Avsnitt-panelet.

Formatere en punktmerket eller nummerert liste
1. Bruk tekstverktøyet  til å markere det punktmerkede eller nummererte avsnittet du vil formatere på nytt.
2. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Punktmerking og nummerering:

Velg Punktmerking og nummerering på menyen i kontrollpanelet (i avsnittsmodus) eller menyen i Avsnitt-panelet.

Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og klikk på knappen Punktliste  eller Nummerert liste .

3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Punktmerking og nummerering:

Endre punkttegnet.

Endre valg for nummererte lister.

Velg en mal for numrene eller punktene i Tegnmal-listen.

4. Hvis du vil endre plasseringen til punktet eller nummeret, angir du ett av følgende:
Justering Venstrejusterer, midtstiller eller høyrejusterer punktene eller numrene innenfor det horisontale området som er satt av til numre.
(Hvis dette området er smalt, er forskjellen mellom de tre valgene ubetydelig.)

Venstreinnrykk Angi hvor langt til venstre linjene etter den første linjen rykkes inn.

Innrykk på første linje Styrer hvor punktet eller nummeret plasseres.

Sett Innrykk av første linje til en høyere verdi hvis du vil at skilletegnet i nummereringen i lange lister skal justeres slik at skilletegnene
plasseres på linje under hverandre. Hvis du for eksempel vil at "9." og "10." skal justeres i forhold til punktumet, setter du Justering til Høyre
og øker innrykket for den første linjen gradvis inntil tallene står på linje under hverandre (Forhåndsvisning må være aktivert).

Hvis du vil bruke hengende innrykk, angir du en positiv verdi (for eksempel 2p0) for Venstreinnrykk, og en tilsvarende negativ verdi (for
eksempel -2p0) for Innrykk av første linje.

Plasseringsinnstillinger

A.  Hengende innrykk B.  Venstrejustert liste

Merk: Innstillingene Venstreinnrykk, Innrykk av første linje og Tabulatorplassering i dialogboksen Punktmerking og nummerering er
avsnittsattributter. Hvis du endrer disse innstillingene i Avsnitt-panelet, endres derfor også formatene for punktlister og nummererte lister.

Tabulatorplassering Aktiverer tabulatorplasseringen for å opprette mellomrom mellom punktet eller nummeret og starten på listeobjektet.

Som standard arver punkt og numre noe av tekstformateringen fra det første tegnet i avsnittet de er knyttet til. Hvis det første tegnet i ett avsnitt er
ulikt det første tegnet i andre avsnitt, kan nummererings- eller punkttegnet bli inkonsekvent i forhold til andre listeelementer. Hvis dette ikke er
ønsket format, oppretter du en tegnmal for numre eller punkt som du bruker på listen ved hjelp av dialogboksen Punktmerking og nummerering.
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Kursivert første ord i trinn 3 gjør at nummereringen også blir kursivert, med mindre du oppretter en tegnmal for numre og bruker den på listen.

Endre punkttegn
Hvis du ikke vil bruke et av de eksisterende punkttegnene, kan du legge til andre punkttegn i Punkttegn-rutenettet. Et punkttegn som er tilgjengelig
i én skrifttype, trenger ikke å være tilgjengelig i en annen. Du kan velge om skrifttypen skal huskes for hvert punkttegn du legger til.

Hvis du vil bruke et punkt du finner i en bestemt skrifttype (for eksempel den pekende hånden fra Dingbats), må du sørge for å angi at punktet skal
huske den skrifttypen. Hvis du bruker et enkelt punkttegn, er det sannsynligvis best ikke å huske skrifttypen ettersom de fleste skrifttypene har sin
egen versjon av det punkttegnet. Avhengig av om du velger Husk skrift med punktmerking, kan et punkt du legger til, vise til en Unicode-verdi og
en bestemt skriftfamilie og -stil eller bare til en Unicode-verdi.

Merk: Punkt som bare refererer til Unicode-verdien (uten en husket skrifttype), vises med en rød "u"-indikator.

Dialogboksen Punktmerking og nummerering
A. Punkt uten husket skrift B. Punkt med husket skrift

Endre punkttegnet
1. Velg Punktmerking og nummerering på menyen i kontrollpanelet eller Avsnitt-panelet.
2. Velg Punktmerking på Listetype-menyen i dialogboksen Punktmerking og nummerering.
3. Velg et annet punkttegn, og velg deretter OK.

Legge til et punkttegn
1. Velg Punktmerking på Listetype-menyen i dialogboksen Punktmerking og nummerering, og velg deretter Legg til.
2. Velg tegnet du vil bruke som punkttegn. (Ulike skriftfamilier og skriftstiler inneholder ulike tegnvarianter.)
3. Hvis du vil at det nye punktet skal huske den valgte skrifttypen og -stilen, velger du Husk skrift med punktmerking.
4. Velg Legg til.

Merk: Listen over punkttegn arkiveres i dokumentet slik som avsnitts- og tegnmaler. Når du limer inn eller laster inn avsnittsmaler fra et annet
dokument, vises eventuelle punkttegn som er brukt i de malene, i dialogboksen Punktmerking og nummerering sammen med de andre punktene
som er definert for det aktuelle dokumentet.

Fjerne et punkttegn
1. Velg Punktmerking på Listetype-menyen i dialogboksen Punktmerking og nummerering.
2. Marker punkttegnet du vil fjerne, og velg Slett. (Det første forhåndsdefinerte punkttegnet kan ikke slettes.)
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Endre valg for nummererte lister
Numrene i nummererte lister oppdateres automatisk når du legger til eller fjerner avsnitt i listen. Avsnitt som er del av den samme listen,
nummereres i løpende rekkefølge. Disse avsnittene trenger ikke å følge etter hverandre så lenge du definerer en liste for dem.

Du kan også opprette en liste med flere nivåer der listeobjekter nummereres i konturform og rykkes inn med ulike grader.

1. Åpne dialogboksen Punktmerking og nummerering.
2. Velg hvilken type nummerering du vil bruke, under Nummereringsstil på Format-menyen.
3. I Nummer-boksen bruker du standarduttrykk – punktum (.) og tabulatormellomrom (^t) eller lager ditt eget talluttrykk. Du skriver inn et

talluttrykk ved å slette punktumet etter tallmetategnet (^#) og gjøre ett av følgende:

Skriv inn et tegn (for eksempel sluttparentes) eller flere tegn i stedet for punktumet.

Velg et objekt (for eksempel Lang tankestrek eller Ellipser) på menyen Sett inn spesialtegn.

Skriv inn et ord eller et tegn foran tallmetategnet. Du kan for eksempel skrive inn ordet Spørsmål for å nummerere spørsmål i en liste.

4. Velg en tegnmal for uttrykket. (Malen du velger, brukes på hele talluttrykket, ikke bare nummeret.)
5. Velg ett av følgende alternativer under Modus:

Fortsett fra forrige nummer Nummererer lister i løpende rekkefølge.

Start på Starter nummerering på et nummer eller en annen verdi du skriver inn i tekstboksen. Skriv inn et tall, ikke en bokstav, selv om
listen bruker bokstaver eller romertall i nummereringen.

6. Angi eventuelle andre valg, og velg deretter OK.

Definere lister
En definert liste kan avbrytes av andre avsnitt og lister, og den kan inneholde ulike artikler og dokumenter i en bok. Bruk for eksempel definerte
lister hvis du vil lage en disposisjon med flere nivåer, eller hvis du vil lage en løpende liste med nummererte tabellnavn i dokumentet. Du kan også
definere lister for objekter som er nummerert eller punktmerket separat, eller som er blandet sammen. I for eksempel en liste med spørsmål og
svar kan du definere én liste for nummerering av spørsmålene og en annen for nummerering av svarene.

Definerte lister brukes ofte til å holde orden på avsnitt i forbindelse med nummerering. Når du oppretter en avsnittsmal for nummerering, kan du
tilordne malen til en definert liste, og avsnitt nummereres med den malen i henhold til hvor de vises i den definerte listen. Det første avsnittet som
vises, får for eksempel nummeret 1 ("Tabell 1") og neste nummer 2 ("Tabell 2"), selv om det kommer flere sider senere. Ettersom begge avsnitt
hører til samme definerte liste, kan de nummereres etter hverandre samme hvor langt fra hverandre de er i dokumentet eller boken.

Definer en ny liste for hver objekttype du vil nummerere, for eksempel trinnvise instruksjoner, tabeller og figurer. Når du definerer flere lister, kan
du avbryte en liste med en annen og beholde nummerrekkefølgen i begge listene.

Hvis listeelementene vises i ukoblede rammer på samme side, nummereres elementene i samme rekkefølge som tekstrammene legges til på
siden. Hvis du vil ordne elementene i en annen rekkefølge, klipper og limer du tekstrammene inn én om gangen i den rekkefølgen de skal vises
i listen.
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Med definerte lister kan du avbryte én liste med en annen.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter punktmerkede og nummererte lister, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0077_no.

Definere en liste
1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
2. Velg Ny i dialogboksen Definer lister.
3. Skriv inn et navn for listen, velg om du vil fortsette nummereringen på tvers av artikler, og fortsett nummereringen fra tidligere dokumenter i

boken.
4. Velg OK to ganger.

Når du har definert en liste, kan du bruke den i en avsnittsmal, for eksempel som mal for tabeller, figurer eller sorterte lister, samt bruke den ved
hjelp av kontrollpanelet eller Avsnitt-panelet.

Merk: Noen lister defineres automatisk. Når du for eksempel importerer en nummerert liste fra et Microsoft Word-dokument, defineres en liste
automatisk i InDesign for dokumentet.

Redigere en definert liste
1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
2. Marker en liste, og velg Rediger.
3. Skriv inn et nytt navn for listen, eller endre valgene for Fortsett nummerering.

Avsnittsmaler som er tilordnet til listen, tilordnes på nytt til listen under sitt nye navn.

Slette en definert liste
1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
2. Velg en liste.
3. Klikk på Slett, og velg deretter en annen liste eller [Standard]-listen for å erstatte listen.

Opprette en avsnittsmal for løpende lister
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Hvis du vil opprette en løpende liste – det vil si en liste som avbrytes av andre avsnitt, eller som strekker seg over flere artikler eller dokumenter –
oppretter du en avsnittsmal og bruker malen på avsnitt som du vil ha med som en del av listen. Hvis du for eksempel vil opprette en løpende liste i
tabellene i dokumentet, oppretter du en avsnittsmal med navnet Tabeller og lager en definert listedel i malen. Deretter bruker du avsnittsmalen
Tabeller på alle avsnitt som skal være med i tabellisten.

InDesign Docs har utgitt en rekke artikler om bruk av punktmerking og nummerering til å opprette bildetekst for figurer og nummererte trinn.

1. Velg Ny avsnittsmal på menyen i Avsnittsmal-panelet.
2. Skriv inn et malnavn.
3. På venstre side i dialogboksen Ny avsnittsmal velger du Punktmerking og nummerering.
4. Velg Punktmerking eller Nummerering for Listetype.
5. Hvis du lager en mal for nummererte lister, velger du en definert liste på Liste-menyen eller velger Ny liste og definerer listen.
6. Angi egenskaper for punktmerkingen eller nummereringen.
7. Bruk delen Plassering av punktmerking eller nummerering i dialogboksen Ny avsnittsmal til å endre innrykksmellomrommet. Du oppretter for

eksempel et hengende innrykk ved å skrive inn 2p for Venstreinnrykk og -2p for Innrykk av første linje.
8. Angi andre avsnittsmalattributter for malen, og velg deretter OK.

Opprette lister med flere nivåer
En liste med flere nivåer er en liste som beskriver hierarkiske relasjoner mellom listeavsnittene. Disse listene kalles også konturlister siden de
ligner på konturer. Nummereringen (og innrykkene) i listen viser rangering samt måten objekter er underordnet hverandre på. Du kan se hvor hvert
avsnitt passer i listen i forhold til avsnittene foran og etter. Du kan inkludere opptil ni nivåer i en liste med flere nivåer.

Lister med flere nivåer med numre og bokstaver som markerer hierarkinivåer

Du oppretter en liste med flere nivåer ved å definere listen og deretter opprette en avsnittsmal for hvert nivå du vil ha. En liste med fire nivåer
krever for eksempel fire avsnittsmaler (som alle er tilordnet den samme definerte listen). Når du oppretter hver mal, definerer du nummererings- og
avsnittsformateringen for malen.

Gabriel Powell har laget en opplæringsvideo om oppretting av konturer og lister med flere nivåer på Opprette en automatisk nummerert liste.

Bob Bringhurst har utgitt en rekke artikler om bruk av punktmerking og nummerering til å opprette konturer, lister med flere nivåer, bildetekst for
figurer og nummererte trinn.

1. Velg Ny avsnittsmal på menyen i Avsnittsmal-panelet.
2. Skriv inn et malnavn.
3. Hvis du allerede har opprettet en mal for listen med flere nivåer, velger du malen du vil tilordne til nivåene over dette, på Basert på-menyen.

Hvis ikke, velger du Ingen avsnittsmal eller Grunnleggende avsnitt.
4. På venstre side i dialogboksen Ny avsnittsmal velger du Punktmerking og nummerering.
5. Velg Tall på Listetype-menyen.
6. Velg en liste du har definert, på Liste-menyen. Hvis du ikke har definert listen ennå, kan du velge Ny liste på menyen og definere den nå.
7. I Nivå-boksen skriver du inn et tall som angir hvilket nivå i listen med flere nivåer du oppretter en stil for.
8. Velg typen nummerering du vil bruke, på Format-menyen.
9. I Tall-boksen skriver du inn metategn eller velger metategn på menyene for å beskrive nummerformateringen du vil bruke for listeobjekter på

dette nivået.

Hvis du vil ha med nummereringsprefikser fra høyere nivåer, skriver du inn tekst eller klikker i starten av Nummer-boksen og velger Sett
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inn plassholder for nummer. Angi deretter et Nivå-valg (for eksempel Nivå 1), eller skriv inn ^ og listenivået (for eksempel ^1). I en liste
der første nivå er nummerert 1, 2, 3 og så videre, og andre nivå er nummerert a, b, c og så videre, får du numrene 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c
og 3a, 3b, 3c på andre nivå når du tar med prefikset for første nivå på andre nivå.

Hvis du vil opprette et talluttrykk, angir du tegnsetting, skriver inn metategn eller angir valg i listen Sett inn spesialtegn.

10. Velg Start nummerering på nytt på dette nivået etter for å nummerere på nytt fra 1 når et avsnitt på dette nivået vises etter et avsnitt på et
høyere nivå. Deaktiver valget for å nummerere avsnitt på dette nivået fortløpende gjennom listen uten hensyn til hvor avsnittet vises i
listehierarkiet.

Hvis du vil starte nummereringen på nytt etter et bestemt nivå eller et nivåområde, skriver du inn nivånummeret eller nivåområdet (for
eksempel 2-4) i feltet Start nummerering på nytt på dette nivået etter.

11. I delen Plassering av punktmerking eller nummerering angir du valg for Innrykk eller Tabulatorplassering for å rykke listeobjekter på dette
nivået lengre inn enn listeobjekter på høyere nivåer. Med innrykk skiller underordnede objekter i listen seg ut.

12. Velg OK.

I enkelte tilfeller, for eksempel ved bruk av nummererte trinn, vil du kanskje starte nummereringen på nytt i den samme artikkelen. For å slippe å
starte den nummererte listen på nytt manuelt kan du opprette en separat mal som er identisk med Nivå 1-mal, med ett unntak. For Modus velger
du Start på og angir 1. Gi malen et navn, for eksempel "Nivå 1 Start på nytt".

Opprette løpende bildetekster for figurer og tabeller
Løpende bildetekster nummererer figurer, tabeller og andre objekter fortløpende i et dokument. Den første figurbildeteksten starter for eksempel
med ordene "Figur 1", den andre med "Figur 2" og så videre. Hvis du vil være sikker på at figurer, tabeller eller lignende objekter nummereres
fortløpende, kan du definere en liste for objektet og deretter opprette en avsnittsmal som inkluderer listedefinisjonen. Du kan også legge til
beskrivende ord som "Figur" eller "Tabell" i nummereringen til avsnittsmalen.

Bob Bringhurst har skrevet en artikkel om å opprette bildetekst for figurer på Nummererte lister, del III – bildetekst for figurer.

Listeelementer nummereres i samme rekkefølge som de er lagt til på siden. Hvis du vil ordne elementene i en annen rekkefølge, klipper og
limer du dem inn én om gangen i den rekkefølgen de skal vises i listen.

1. Opprett en ny avsnittsmal, og velg Tall på Listetype-menyen i delen Punktmerking og nummerering i dialogboksen Valg for avsnittsmal.
2. Velg en definert liste på Liste-menyen (eller velg Ny liste for å definere en liste).
3. Velg hvilken type nummerering du vil bruke, under Nummereringsstil på Format-menyen.

Velg for eksempel A, B, C, D... for å opprette en liste for "Figur A", "Figur B" og så videre.

4. I Tall-boksen oppgir du et beskrivende ord og eventuelt mellomrom eller tegnsetting (om nødvendig) sammen med metategnene for
nummerering.

Hvis du for eksempel vil ha effekten "Figur A", oppgir du ordet "Figur" og et mellomrom foran metategnet for nummerering (for eksempel
Figur ^#.^t). Dette legger til ordet "Figur" etterfulgt av et tall i stigende rekkefølge (^#), et punktum og en tabulator (^t).

Merk: Hvis du vil ha med kapittelnummer i løpende bildetekster, velger du Sett inn plassholder for nummer > Kapittelnummer på Nummer-
listen eller skriver inn ^H der du vil at kapittelnummeret skal vises i nummereringen.

5. Fullfør malopprettingen, og velg OK.

Når du har opprettet malen, kan du bruke den på bildetekst for figurer eller tabelltitler.

Du kan bruke funksjonen Innholdsfortegnelse til å generere en liste over tabeller eller figurer.

Starte på nytt eller fortsette nummereringen av en liste
InDesign inneholder kommandoer for å starte en liste på nytt og fortsette en liste:

Starte en nummerert liste på nytt Plasser innsettingspunktet i avsnittet, og velg Start nummerering på nytt på hurtigmenyen, eller velg Tekst >
Punktmerkede og nummererte lister > Start nummerering på nytt. I vanlige lister tilordner denne kommandoen nummeret 1 (eller bokstaven A) til et
avsnitt og gjør det til første avsnitt i en liste. I listen med flere nivåer tilordner denne kommandoen det første nummeret på det nederste nivået til et
kjedet avsnitt.
Fortsette en nummerert liste Velg Fortsett nummerering på hurtigmenyen, eller velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Fortsett
nummerering. Med denne kommandoen fortsettes nummereringen av en liste som ble avbrutt av kommentarer, grafikk eller nestede listeobjekter.
InDesign inneholder også kommandoer for nummerering av lister som begynner i én artikkel eller bok og går over i neste artikkel eller bok.

Nummerere en liste fra forrige eller gjeldende artikkel
Om en liste fortsetter nummereringen fra forrige artikkel eller starter å nummerere på nytt i gjeldende artikkel, avhenger av hvordan listen er
definert.

1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
2. Marker en liste, og velg Rediger-knappen.
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Ikke velg standardlisten, for den kan ikke gå over flere artikler.

3. Velg Fortsett nummerering gjennom artikler for å fortsette nummereringen av listen fra forrige artikkel, eller deaktiver dette valget for å starte
listen i gjeldende artikkel på 1 (eller A).

4. Velg OK to ganger.

Nummerere en liste fra forrige eller gjeldende dokument i en bok
Om en liste fortsetter nummereringen fra forrige dokument i en bok eller starter å nummerere på nytt i gjeldende dokument, avhenger av hvordan
listen er definert.

1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
2. Marker en liste, og velg Rediger-knappen.
3. Velg Fortsett nummerering fra forrige dokument i boken for å fortsette nummereringen av listen fra forrige dokument (du må velge Fortsett

nummerering gjennom artikler for å aktivere dette valget), eller deaktiver dette valget for å starte listen i gjeldende dokument på 1 (eller A).
4. Velg OK to ganger.

For å være sikker på at nummereringen oppdateres riktig i en bok kan du synkronisere dokumentene i boken og velge Oppdater
nummerering > Oppdater all nummerering på menyen i Bok-panelet.

Konvertere punktmerkede eller nummererte lister til tekst
1. Marker avsnittene som inneholder den punktmerkede eller nummererte listen.
2. Gjør ett av følgende:

Velg Konverter nummerering til tekst eller Konverter punktmerking til tekst på menyen i Avsnitt-panelet.

Høyreklikk (Windows) eller hold nede Kommando og klikk (Mac OS) på markeringen, og velg deretter Konverter nummerering til tekst
eller Konverter punktmerking til tekst.

Merk: Hvis du vil fjerne numrene eller punktene på listen, klikker du på knappen Nummerert liste eller Punktmerket liste for å fjerne
formateringen på den markerte teksten.

Flere hjelpeemner
Video om punktmerkede og nummererte lister

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Om linjeavstand
Endre linjeavstand

Om linjeavstand
Den vertikale avstanden mellom linjer med tekst kalles linjeavstand. Linjeavstand måles fra grunnlinjen for en tekstlinje til grunnlinjen for linjen
ovenfor. Grunnlinjen er den usynlige linjen som de fleste bokstaver, dvs. de uten nedadgående streker, står på.

Standardverdien for automatisk linjeavstand er 120-% av tekststørrelsen (for eksempel 12-punkts linjeavstand for 10-punkts tekst). Når du bruker
automatisk linjeavstand, viser InDesign verdien for linjeavstand i parentes på Linjeavstand-menyen i Tegn-panelet.

Linjeavstand
A. Linjeavstand B. Teksthøyde C. Økt tekststørrelse for ett ord fører til økt linjeavstand for denne ene linjen.

Endre linjeavstand
Som standard er linjeavstand et tegnattributt. Dette betyr at du kan bruke flere enn én verdi for linjeavstand i samme avsnitt. Den høyeste verdien
for linjeavstand på en linje med tekst bestemmer linjeavstanden for denne linjen. Du kan imidlertid velge en innstilling for å bruke linjeavstand på
hele avsnittet i stedet for tekst innenfor et avsnitt. Denne innstillingen påvirker ikke linjeavstanden i eksisterende rammer.

Endre linjeavstand for markert tekst
1. Marker teksten du vil endre.
2. Gjør ett av følgende:

Velg ønsket linjeavstand på Linjeavstand-menyen  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Marker verdien for linjeavstand, og skriv inn en ny verdi.

Når du definerer en avsnittsmal, endrer du linjeavstanden ved hjelp av Grunnleggende tegnformater.

Hvis InDesign ignorerer endringen i linjeavstand, kan det skyldes at Vertikal justering eller Lås til registerlinjer er valgt. Velg Objekt > Valg for
tekstramme, og kontroller at Vertikal justering er satt til Topp, og at Ikke lås til registerlinjer er valgt i Avsnitt-panelet, kontrollpanelet eller
avsnittsmalen.

Du kan også justere vertikalt mellomrom ved å justere teksten etter registerlinjene. Når det brukes registerlinjer, overstyrer
registerlinjeinnstillingene verdien for linjeavstand.

Endre standard prosentverdi for linjeavstand
1. Marker avsnittene du vil endre linjeavstand for.
2. Velg Justering på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
3. Angi en ny standard prosentverdi for Automatisk linjeavstand. Den minste verdien er 0 %, og den største er 500 %.

Angi linjeavstand for hele avsnitt
1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).
2. Velg Bruk linjeavstand på hele avsnitt, og velg OK.

Merk: Når du bruker en tegnmal til å angi linjeavstand for tekst, påvirker linjeavstanden bare teksten som malen brukes på, ikke hele avsnittet,
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uavhengig av om Bruk linjeavstand på hele avsnitt er valgt.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet

543

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://helpx.adobe.com/no/legal/legal-notices.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_no


Tabulatorer og innrykk

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Oversikt over dialogboksen Tabulatorer
Angi tabulatorer
Gjenta tabulatorer
Flytte, slette og redigere innstillinger for tabulator
Angi tegn for desimaltabulatorer
Legge til tabulatorutpunkteringer
Sette inn høyre innrykkstabulatorer
Angi innrykk

Oversikt over dialogboksen Tabulatorer
Tabulatorer brukes til å plassere tekst horisontalt på bestemte steder i en ramme. Standardinnstillingene for tabulatorer avhenger av innstillingen
for horisontale linjalenheter under Enheter og intervaller i dialogboksen Innstillinger.

Tabulatorer gjelder for et helt avsnitt. Når du stiller inn den første tabulatoren, slettes alle standard tabulatorstopp til venstre for den. Påfølgende
tabulatorer sletter alle standardtabulatorer mellom tabulatorene du stiller inn. Du kan stille inn venstre, midtre og høyre tabulatorer og desimal- og
spesialtegntabulatorer.

Du angir tabulatorer i dialogboksen Tabulatorer.

Dialogboksen Tabulatorer
A. Tabulatorknapper B. Tabulatorplassering C. Boksen Utpunktering D. Boksen Juster etter E. Tabulatorlinjal F. Plasser over ramme

Åpne dialogboksen Tabulatorer
1. Klikk i tekstrammen med tekstverktøyet.
2. Velg Tekst > Tabulatorer.

Hvis toppen av rammen vises, festes dialogboksen Tabulatorer til den gjeldende tekstrammen, og bredden tilpasses til den gjeldende spalten.

Justere linjalen for dialogboksen Tabulatorer med teksten
1. Bla gjennom dokumentet for å vise toppen av tekstrammen.
2. Velg magnetikonet  i dialogboksen Tabulatorer. Dialogboksen Tabulatorer festes til toppen av spalten som inneholder den markerte

teksten eller innsettingspunktet.

Angi tabulatorer
Du kan stille inn venstre, midtre og høyre tabulatorer og desimal- og spesialtegntabulatorer. Når du bruker spesialtegntabulatoren, kan du stille inn
en tabulator slik at den justeres etter et hvilket som helst tegn du velger, for eksempel et kolon eller dollartegn.

Bob Bringhurst har skrevet en artikkel om forskjellige tabulator- og innrykkseffekter på Tabulator- og innrykksgalleri.

1. Velg tekstverktøyet , og klikk på et innsettingspunkt i avsnittet.
2. Trykk på tabulatortasten. Legg til tabulatorer i avsnittene der du vil legge til et horisontalt mellomrom. (Du kan også legge til tabulatorer etter

at du har angitt tabulatorinnstillingene.)

544

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2009/09/tabs_and_indents_gallery.html


Til toppen av siden

Til toppen av siden

Bruke tabulatorer til å justere tekst

3. Velg Tekst > Tabulatorer for å vise dialogboksen Tabulatorer.
4. Velg et avsnitt eller en gruppe med avsnitt for å angi hvilke avsnitt tabulatorene skal gjelde for.
5. Velg en knapp for tabulatorjustering for den første tabulatoren (venstre, høyre, midtre eller desimal) i dialogboksen Tabulatorer for å angi

hvordan teksten skal justeres etter tabulatorens plassering.
6. Gjør ett av følgende:

Klikk på et punkt på tabulatorlinjalen for å plassere en ny tabulator.

Legge til en ny tabulatorinnstilling

Skriv inn en plasseringsverdi i boksen X, og trykk på Enter eller Retur. Hvis du har markert X-verdien, trykker du på Pil opp eller Pil ned
for å henholdsvis øke eller redusere tabulatorverdien med ett punkt.

7. Gjenta trinn 3 og 4 hvis du vil justere påfølgende tabulatorer med andre innstillinger.

Den første tabulatoren er høyrejustert, mens den andre er venstrejustert.

Hvis du vil sette inn et tabulatortegn i en tabell, velger du Tekst > Sett inn spesialtegn > Annet > Tabulator.

Gjenta tabulatorer
Når du bruker Gjenta tabulator (Repeat Tab), lages flere tabulatorer basert på avstanden mellom tabulatoren og venstreinnrykket eller forrige
tabulatorstopp.

1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet.
2. Marker en tabulator på linjalen i Tabulator-panelet (Tabs-panelet).
3. Velg Gjenta tabulator (Repeat Tab) på panelmenyen.

Gjentatte tabulatorer
A. Knapper for tabulatorjustering B. Tabulatorstopp på linjalen C. Panelmeny
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Flytte, slette og redigere innstillinger for tabulator
Bruk dialogboksen Tabulatorer til å flytte, slette og redigere innstillinger for tabulatorer.

Flytte en tabulatorinnstilling
1. Velg tekstverktøyet , og klikk på et innsettingspunkt i avsnittet.
2. Marker en tabulator på tabulatorlinjalen i dialogboksen Tabulatorer.
3. Gjør ett av følgende:

Angi en ny plasseringsverdi for X, og trykk på Enter eller Retur.

Dra tabulatoren til et nytt sted.

Slette en tabulatorinnstilling
1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet.
2. Gjør ett av følgende:

Dra tabulatoren vekk fra tabulatorlinjalen.

Merk tabulatoren, og velg Slett tabulator (Delete Tab) fra panelmenyen.

Hvis du vil gjenopprette standardtabulatorene, velger du Fjern alle (Clear All) på panelmenyen.

Endre en tabulator fra én justering til en annen
1. Marker en tabulator på tabulatorlinjalen i dialogboksen Tabulatorer.
2. Velg en knapp for tabulatorjustering.

Hvis du vil bla gjennom de fire justeringsvalgene, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på
tabulatorinnstillingen.

Angi tegn for desimaltabulatorer
Du bruker desimaltabulatorer for å justere tekst med et tegn du angir, som for eksempel et punktum eller et dollartegn.

1. Opprett eller velg en desimaltabulator  på tabulatorlinjalen i Tabulator-panelet (Tabs-panelet).
2. Skriv inn tegnet du vil justere etter, i boksen Juster etter (Align On). Du kan skrive eller lime inn et hvilket som helst tegn. Kontroller at

avsnittene du justerer, inneholder tegnet.

Tekst justert med en desimaltabulator

Legge til tabulatorutpunkteringer
En tabulatorutpunktering er et gjentatt mønster av tegn, for eksempel en serie av punkt eller tankestreker, mellom tabulatoren og den påfølgende
teksten.

1. Marker en tabulator på linjalen i Tabulator-panelet (Tabs-panelet).
2. Skriv inn et mønster på opptil åtte tegn i Utpunktering-boksen (Leader-boksen), og trykk Enter. Tegnene du angir, gjentas langs bredden av

tabulatoren.
3. Hvis du vil endre skriften for eller formateringen av tabulatorutpunkteringen, markerer du tabulatortegnet i tekstrammen og bruker Tegn-

panelet (Character-panelet) eller Tekst-menyen til å endre formateringen.

Sette inn høyre innrykkstabulatorer
Du kan legge til en høyrejustert innrykkstabulator i ett trinn, slik at det blir enklere å forberede tekst i tabellform som strekker seg over en hel
spalte. Høyre innrykkstabulatorer er litt forskjellige fra vanlige tabulatorer. En høyre innrykkstabulator:

Justerer all påfølgende tekst til høyre kant av tekstrammen. Hvis det samme avsnittet inneholder tabulatorer etter den høyre
innrykkstabulatoren, skyves disse tabulatorene og teksten til neste linje.

546



Til toppen av siden

Er et spesialtegn i teksten, ikke i dialogboksen Tabulatorer. Du legger til en høyre innrykkstabulator ved å bruke en hurtigmeny, ikke
dialogboksen Tabulatorer. Dermed kan ikke en høyre innrykkstabulator være en del av en avsnittsmal.

Er forskjellig fra verdien for Høyreinnrykk i Avsnitt-panelet. Verdien for Høyreinnrykk holder hele høyre kant av avsnittet borte fra den høyre
kanten av tekstrammen.

Kan brukes sammen med en tabulatorutpunktering. Høyre innrykkstabulatorer bruker tabulatorpunkteringen til den første tabulatorstoppen
etter høyre marg, eller, hvis det ikke finnes noen slik, den siste tabulatorstoppen før høyre marg.

1. Klikk med tekstverktøyet  på linjen der du vil legge til den høyre innrykkstabulatoren.
2. Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Annet > Høyre innrykkstabulator.

Angi innrykk
Innrykk flytter teksten innover fra den høyre og venstre kanten av rammen. Generelt bør man bruke innrykk på første linje for avsnitt, ikke
mellomrom eller tabulatorer.

Innrykk på første linje plasseres i forhold til det venstre innrykket. Hvis den venstre kanten av et avsnitt for eksempel er rykket inn én pica, rykkes
den første linjen i avsnittet inn to pica fra den venstre kanten av rammen eller rammemargen hvis du angir én pica for innrykk på første linje.

Du kan angi innrykk i dialogboksen Tabulatorer, i Avsnitt-panelet eller i kontrollpanelet. Du kan også angi innrykk når du oppretter punktmerkede
eller nummererte lister.

Bob Bringhurst har skrevet en artikkel om forskjellige tabulator- og innrykkseffekter på Tabulator- og innrykksgalleri.

Angi et innrykk i dialogboksen Tabulatorer
1. Klikk i avsnittet du vil rykke inn, med tekstverktøyet .
2. Velg Tekst > Tabulatorer for å vise dialogboksen Tabulatorer.

3. Gjør ett av følgende med innrykksmerkene  i dialogboksen Tabulatorer:

Dra den øverste markøren hvis du vil rykke inn den første tekstlinjen. Dra den nederste markøren hvis du vil flytte begge markørene og
rykke inn hele avsnittet.

Innrykk på første linje (til venstre) og uten innrykk (til høyre)

Marker det øverste merket og angi en verdi for X hvis du vil rykke inn den første tekstlinjen. Merk den nederste markøren, og angi en
verdi for X hvis du vil flytte begge markørene og rykke inn hele avsnittet.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker dialogboksen Tabulatorer, under Oversikt over dialogboksen Tabulatorer.

Angi innrykk med Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet
1. Klikk i avsnittet du vil rykke inn, med tekstverktøyet .
2. Juster innrykksverdiene i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet, for eksempel slik:

Hvis du vil rykke inn hele avsnittet en pica, skriver du inn en verdi (for eksempel 1p) i boksen Venstre innrykk .

Hvis du bare vil rykke inn den første linjen i et avsnitt med en pica, skriver du inn en verdi (for eksempel 1p) i boksen Venstreinnrykk på
første linje .

Hvis du vil ha et hengende innrykk på én pica, skriver du inn en positiv verdi (for eksempel 1p) i boksen Venstreinnrykk og en negativ
verdi (for eksempel -1p i boksen Venstreinnrykk på første linje. Se Angi innrykk.

Tilbakestille innrykk
1. Klikk i avsnittet der du vil tilbakestille innrykk til nullmerket.
2. Velg Tilbakestill innrykk på menyen i dialogboksen Tabulatorer.

Lage et hengende innrykk
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I et hengende innrykk er alle linjene i et avsnitt rykket innn unntatt den første linjen. Hengende innrykk er særlig nyttige når du vil legge til
innebygd grafikk i starten av et avsnitt.

Uten innrykk (til venstre) og hengende innrykk (til høyre)

1. Klikk i avsnittet du vil rykke inn, med tekstverktøyet .
2. Angi en verdi for venstreinnrykk som er større enn null, i dialogboksen Tabulatorer eller i kontrollpanelet.
3. Angi en negativ venstreinnrykksverdi for den første linjen på en av følgende måter:

Angi en negativ verdi for innrykk på første linje  i kontrollpanelet.

Dra det øverste merket til venstre i dialogboksen Tabulatorer, eller marker merket, og angi en negativ verdi for X.

I de fleste tilfellene angir du verdien du angav i trinn 2 med negativt fortegn. Hvis du for eksempel angav et venstreinnrykk på 2 pica, angir du
vanligvis -2 pica for venstreinnrykk på første linje.

Angi høyreinnrykk for siste linje i et avsnitt
Du kan bruke valget Høyreinnrykk av siste linje til å legge til et hengende innrykk på høyre side av den siste linjen i et avsnitt. Dette valget er
spesielt nyttig hvis du skal høyrejustere priser i en salgskatalog.

Høyreinnrykk av siste linje

1. Skriv inn avsnittene. Plasser innsettingspunktet foran teksten som skal rykkes inn, på siste linje i hvert avsnitt, og velg Tekst > Sett inn
spesialtegn > Annet > Høyre innrykkstabulator.

2. Marker avsnittene.
3. Hvis du vil angi et høyreinnrykk for avsnitt, angir du en verdi (for eksempel 2p) i feltet Høyreinnrykk i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
4. Hvis du vil forskyve verdien for høyreinnrykk for teksten som står etter tabulatoren, skriver du inn en negativ verdi (for eksempel -2p) i feltet

Høyreinnrykk av siste linje i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Bruke Innrykk hit
Du kan bruke spesialtegnet Innrykk hit til å rykke inn linjer i et avsnitt uavhengig av verdien for venstreinnrykk for avsnittet. Spesialtegnet Innrykk
hit er forskjellig fra venstreinnrykket til avsnittet på følgende måter:

Innrykk hit er en del av tekstflyten, som om det var et synlig tegn. Hvis teksten flytes på nytt, flyttes innrykket med den.

Innrykk hit påvirker alle linjene etter linjen der du la til spesialtegnene, slik at du kan rykke inn bare noen av linjene i et avsnitt.

Når du velger Tekst > Vis skjulte tegn, vises tegnet Innrykk hit .
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Spesialtegnet Innrykk hit

1. Velg tekstverktøyet , og klikk for å angi stedet der du vil plassere innrykket.
2. Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Annet > Innrykk hit.

Flere hjelpeemner
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Utligning og tegnavstand

Til toppen av siden

Om utligning og tegnavstand
Bruke utligning på tekst
Justere utligning mellom ord

Om utligning og tegnavstand
Utligning er prosessen for å øke eller redusere avstanden mellom bestemte bokstavpar. Tegnavstand brukes til å øke eller redusere luften i en
tekstblokk.

Utligningstyper
Du kan utføre utligning automatisk for type ved å bruke metrikk-utligning eller optisk utligning. Metrisk utligning bruker utligningspar, som er
inkludert i de fleste skrifttypene. Utligningspar inneholder informasjon om avstanden mellom bestemte bokstavpar. Her er noen av disse: LA, P.,
To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya og Yo.

I InDesign brukes metrisk utligning som standard, slik at bestemte par utlignes automatisk når du importerer eller skriver inn tekst. Velg 0 for å
deaktivere metrisk utligning.

Optisk utligning brukes til å justere avstanden mellom tilstøtende tegn basert på formene deres. Noen skrifter inneholder solide spesifikasjoner for
utligningspar. Det kan imidlertid være lurt å bruke optisk utligning hvis en skrifttype bare inneholder et minimum av utligning eller ingen utligning i
det hele tatt, eller hvis du bruker to forskjellige skriftsnitt eller størrelser i ett eller flere ord på en linje.

Resultatet før bruk av optisk utligning på "W" og "a" (øverst) og resultatet etter bruk (nederst)

Du kan også bruke manuell kerning, som er ideelt for justering av avstanden mellom to bokstaver. Tegnavstand og manuell utligning er kumulativ,
så du kan først justere individuelle bokstavpar og deretter endre luften i en tekstblokk uten å påvirke den relative utligningen til bokstavparene.

Ordutligning er ikke det samme som valget Ordmellomrom i dialogboksen Justering. Når du bruker ordutligning, endres utligningsverdien bare
mellom det første tegnet i et ord og mellomrommet foran det.

Utligning og tegnavstand
A. Original B. Utligning er brukt mellom "W" og "a". C. Tegnavstand er brukt

Slik måles utligning og tegnavstand
Du kan bruke utligning, tegnavstand eller begge på markert tekst. Tegnavstand og utligning måles i én tusendels gefirt. Dette er en målenhet som
er relativ til den gjeldende tekststørrelsen. For en skrifttype på 6 punkt tilsvarer 1 gefirt 6 punkt, og for en skrifttype på 10 punkt tilsvarer 1 gefirt 10
punkt. Utligning og tegnavstand er helt proporsjonale i forhold til gjeldende tekststørrelse.

Tegnavstand og manuell utligning er kumulativ, så du kan først justere individuelle bokstavpar og deretter endre luften i en tekstblokk uten å
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påvirke den relative utligningen til bokstavparene.

Når du klikker for å plassere innsettingspunktet mellom to bokstaver, viser InDesign utligningsverdier i Tegn-panelet og kontrollpanelet. Verdiene
for metrikkutligning og optisk utligning (eller definerte utligningspar) vises i parenteser. Hvis du markerer et ord eller et tekstområde, viser InDesign
verdiene for tegnavstand i Tegn-panelet og kontrollpanelet.

Bruke utligning på tekst
Du kan bruke en av to typer automatisk utligning: metrisk utligning eller optisk utligning, eller du kan justere avstanden mellom bokstaver manuelt.

Bruke metrisk utligning
1. Plasser tekstinnsettingspunktet mellom tegnene du vil parutligne, eller marker tekst.

2. Velg Metrikk på Utligning-menyen  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Hvis du vil unngå å bruke den innebygde utligningsinformasjonen for en skrifttype på markert tekst, velger du "0" på Utligning-menyen .

Bruke optisk utligning
1. Plasser tekstinnsettingspunktet mellom tegnene du vil parutligne, eller marker teksten du vil utligne.

2. Velg Optisk på Utligning-menyen  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Justere utligning manuelt
1. Klikk med tekstverktøyet  for å angi et innsettingspunkt mellom to tegn.

Merk: Du kan ikke utligne teksten manuelt hvis du har markert et tekstområde (du kan bare velge Metrikk, Optisk eller 0). Bruk tegnavstand
i stedet.

2. Gjør ett av følgende:

Skriv inn eller velg en numerisk verdi på Utligning-menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Trykk på Alt+Pil venstre/høyre (Windows) eller Tilvalg+Pil venstre/høyre (Mac OS) for å redusere eller øke utligningen mellom to tegn.

Utligningen er den samme som verdien for Utligning under Enheter og intervaller i dialogboksen Innstillinger. Når du bruker snarveien og holder
nede Ctrl eller Kommando, er utligningen lik verdien for Utligning ganget med fem.

Endre standard intervallverdi for utligning
 Under Enheter og intervaller i dialogboksen Innstillinger skriver du inn en ny verdi for Utligning og velger OK.

Slå av utligning for markert tekst
1. Markere tekst.
2. Skriv inn eller velg 0 på Utligning-menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Du kan også trykke på Alt+Ctrl+Q (Windows) eller Tilvalg+Kommando+Q (Mac OS) for å tilbakestille utligning og tegnavstand. Når du gjør dette,
angis Metrikk for utligning, uavhengig av hvilket utligningsvalg som ble brukt tidligere.

Justere tegnavstand
1. Marker et område med tegn.

2. Skriv inn eller velg en numerisk verdi for Tegnavstand  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Utheve tekst med egendefinert utligning og tegnavstand
I noen tilfeller må du være oppmerksom på tekst det brukes egendefinert utligning og tegnavstand for. Hvis du har aktivert innstillingen
Egendefinert tegnavstand/utligning, er tekst med egendefinert tegnavstand eller utligning uthevet i grønt.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS).
2. Velg Egendefinert tegnavstand/utligning, og velg deretter OK.

Justere utligning mellom ord
 Marker et tekstområde med tekstverktøyet , og gjør ett av følgende:

Hvis du vil øke avstanden mellom markerte ord, trykker du på Alt+Ctrl+\ (Windows) eller Tilvalg+Kommando+\ (Mac OS).

Hvis du vil redusere avstanden mellom markerte ord, trykker du på Alt+Ctrl+Tilbake (Windows) eller Tilvalg+Kommando+Del (Mac OS).

Hvis du vil gange justeringsverdien for utligning med 5, holder du nede Skift når du bruker tastatursnarveien.

Flere hjelpeemner
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Formatting CJK characters
Apply shatai to text
Rotate characters
Adjust aki before and after characters
Use tate-chu-yoko
Add Ruby to text
Apply kenten
Align text of different sizes

Apply shatai to text

In traditional typesetting technology, characters were slanted by using a lens to distort the glyphs when being set
on film. This oblique style is known as shatai. Shatai is distinct from a simple slant of the glyphs, because it also
scales the glyphs. You can adjust the magnification or angle of text you want to slant from the center point,
without changing the height of the glyph, using the shatai feature in InDesign.

Shatai

A. No scale applied B. Magnification 30%, 45 shatai C. Selecting the Adjust Tsume option D. Selecting the Adjust Rotation option 

1. Select text.
2. Select Shatai from the Character panel menu or Control panel menu.
3. Specify the following options, and click OK:

Specify the degree of skew in Magnification (In traditional typesetting technology terms, 10%
magnification is lens 1, and 40% magnification is lens 4).

Set the angle of obliqueness to 30, 45, or 60, in Angle.

Select Adjust Rotation to rotate the glyphs, and display horizontal lines horizontally for horizontal
text, and vertical lines vertically for vertical text.

Select Adjust Tsume to apply jidori.

You can fine tune the rotated oblique effect for individual characters, after applying shatai to text.

Rotate characters

1. Select the characters.
2. In the Character panel, type a value for Character Rotation  Specify a minus value to rotate the character
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to the right (clockwise).

Adjust aki before and after characters

1. Select opening parenthesis or closing parenthesis with the type tool.
2. Choose the amount of aki you want to add from the Mojikumi Before Character  or Mojikumi After

Character  pop-up menu, in the Character panel.

For example, if you specify 2bu, half a full-width space is added, and if you specify 4bu, a quarter of a full-width
space is added. This aki will not be adjusted when the line is set to full justification. Adjusting aki is especially
useful to override Mojikumi Akiryo Settings for certain characters.

Adding aki before opening parenthesis

Use tate-chu-yoko

Using tate-chu-yoko (also known as kumimoji or renmoji) is an option to make a part of the text horizontal, in
vertical text. It is easier to read half-width characters such as numbers, dates, and short foreign words in a vertical
text frame, by rotating the text.

Before and after applying tate-chu-yoko

You can move text left, right, up, and down when you turn on the Tate-chu-yoko option. You can also set Auto
Tate-chu-yoko for special half-width characters. Auto Tate-chu-yoko is set in the paragraph attributes.

Use tsume or tracking in the Character panel to adjust the character spacing for Tate-chu-yoko.

Apply tate-chu-yoko

1. Select the text to which you want to apply tate-chu-yoko.
2. Do one of the following:

Choose Tate-chu-yoko from the Character panel menu or Control panel menu.
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Choose Tate-chu-yoko Settings from the Character panel menu or Control panel menu, choose Tate-
chu-yoko in the Tate-chu-yoko dialog box, and click OK.

If multiple instances of tate-chu-yoko appear next to each other, use the Non-joiner character to keep them
separate. Choose Type > Insert Special Character > Other > Non-joiner.

Remove tate-chu-yoko

1. Select the text to which you want to apply tate-chu-yoko.
2. Do one of the following:

Choose and cancel Tate-chu-yoko from the Character panel menu or Control panel menu.

Choose Tate-chu-yoko Settings from the Character panel menu, deselect Tate-chu-yoko in the Tate-
chu-yoko dialog box, and then click OK.

Change tate-chu-yoko settings

1. Choose Tate-chu-yoko Settings from the Character panel menu.
2. Specify a value for moving the text up or down in X Offset. If you specify a plus value, the text will move

up, and if you specify a minus value, it will move down.
3. Specify a value for moving the text left or right in Y Offset. If you specify a plus value, the text will move to

the right, and if you specify a minus value, it will move to the left.

Set Auto Tate-chu-yoko for specific paragraphs

1. Select the text to be set to Auto Tate-chu-yoko, or place the text insertion point in the paragraph.
2. Choose Auto Tate-chu-yoko from the Paragraph panel menu.
3. In KumiNumber, specify the number of successive half-width characters that you want to rotate to vertical

orientation. For example, if this is set to 2, the character string "123" will not rotate, while "12" will.
4. If you want to apply tate-chu-yoko to roman text, select Include Roman Characters, and click OK.

Add Ruby to text

In Japanese, Ruby (also known as furigana) is normally used to show the kanji yomi in hiragana. In Simplified
Chinese, Ruby is called Pinyin, while in Traditional Chinese, Ruby is called Chuyin. InDesign provides full support to
Japanese Ruby and limited support to Chinese Pinyin or Chuyin. You can adjust Ruby settings to specify Ruby
location, size, or color. Furthermore, when the ruby is longer than the parent you can specify the ruby distribution.
You can also apply tate-chu-yoko to Ruby.

Ruby on horizontal text (left), and ruby to the right of vertical text (right)

When the parent to which you want to attach ruby covers two lines, the ruby will follow when the parent moves to
the next line.
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Note:

In some instances, such as when applying a style that includes a variable, Ruby characters may be removed.

1. Select the text to which you want to attach ruby. You cannot attach ruby when there are forced line breaks
in the selected text.

2. Select Ruby > Ruby from the Character panel menu or Control panel menu.
3. Enter the ruby characters in Ruby.
4. Change Ruby settings by clicking an option on the left side of the dialog box and specifying settings.
5. Click OK.

Ruby settings

The following options appear in the different panels of the Ruby dialog box.

Ruby Placement and Spacing

From the Type menu, choose Per-Character or Group Ruby. When Per Character Ruby is selected, enter a
half or full width space when inputting Ruby characters to separate them in line with their parent
characters. For "hakunetsutou" for example, enter as "haku netsu tou" (example of a word composed of
Japanese characters and its phonetic spelling is given).

Ruby

From the Alignment menu, specify the position of the Ruby characters. You can check the position with the
graphic shown in the sample field.

To attach ruby above horizontal text or to the right of vertical text, select Above/Right, and to attach below
horizontal text or to the left of vertical text, select Below/Left in Placement.

Specify the spacing between the ruby and the parent in XOffset and YOffset. When you enter a minus
value, the ruby moves closer to the parent.

Ruby Font and Size

Select a font family and font style in Font.

Specify the size of the ruby characters in Size. The default ruby size is half the size of the parent.

Specify the scale for the height and width of the ruby characters in Horizontal Scale and Vertical Scale.
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Select Use Open Type Pro Ruby Glyphs to use alternate glyphs for ruby (when possible). Specific kana
characters are available for some Open Type Pro fonts. When you select this option, the specific font for
ruby characters, and not the standard kana font, will be used.

In KumiNumber, specify the number of successive half-width characters that you want to rotate to vertical
orientation. For example, if this is set to 2, the character string "123" will not rotate, while "12" will.

Select Include Roman Characters to apply tate-chu-yoko to roman text.

Select Scale to Fit to force the tate-chu-yoko to have the same dimensions (1 em x 1 em) in the ruby
string, either using an OpenType feature or scaling the glyphs.

Adjustment When Ruby Is Longer Than Parent

With Overhang, when the total Ruby width is greater than that of their parent characters, the specified
Ruby will overflow widthways into the space above characters either side of the parents. For Japanese,
character types compatible with Overhang comply with the JISx4051-1995 specification.

Specify the parent character spacing necessary for attaching ruby in Spacing. When you select a different
option, the graphics displayed in the sample field are updated.

To automatically adjust the ruby character width, select Char Width Scaling, and specify the compression
scale for the width of the ruby characters.

Select Auto Align at Line Edges to align the parent with the start and end of the line.

Ruby Color

Select a color swatch in the list box.

Specify the degree of tinting and line weight, as necessary.

Select Overprint Fill or Overprint Stroke to set filling or stroke overprint for ruby characters.

(See Determining when to overprint manually.)

Apply kenten

Kenten (also known as Boten) are points which you attach to text you want to highlight. You can select the type of
points from existing kenten forms, or specify customized kenten characters. You can also specify the position,
scale, and color by adjusting the kenten settings.

Small black circle kenten, black sesame kenten, and small white circle kenten applied to text
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Apply kenten

1. Choose the characters you want to highlight.
2. Choose a kenten character, such as Fisheye or White Circle, from Kenten in the Character panel menu or

Control panel menu.

Change kenten settings and color

1. Choose Kenten > Kenten from the Character panel menu or Control panel menu.
2. For Kenten Settings, specify the options below:

Kenten Type

Select a kenten character, such as Fisheye or White Circ le. Choose Custom to specify a custom character.
You can enter characters directly, or you can specify a character code value for the specified character set.

Position

Specify the spacing between the kenten and characters.

Location

Select Above/Right to attach kenten above horizontal text or to the right of vertical text, and Below/Left to
attach below horizontal text or to the left of vertical text.

Size

Specify the size of the kenten character.

Align

Specify whether the kenten should be displayed in the center (Center) or to the left (Left) (above for
vertical text) of the character's embox.

H/Scale and V/Scale

Specify the scale for the height and width of the kenten character.

3. To change the color of the kenten, choose Kenten Color from the list box, and then specify the options
below:

Select a color swatch from the list box.

Specify the degree of tinting and line weight, as necessary.

Select Overprint Fill or Overprint Stroke to set filling or stroke overprint for kenten characters.

(See Determining when to overprint manually.)

4. Click OK.
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You can specify how to align text to the largest characters in a line using the Character Alignment option, when
positioning characters of different sizes in 1 line. It is possible to align characters to the top, center or bottom of
the embox (right, center, and left for vertical frames), to the roman baseline, and to the top or bottom of the ICF
box (right or left for vertical frames). ICF (Ideographic Character Face) is the average height and width used by
the font designer to design the ideographic characters which comprise a font.

Align different sizes

A. Align different size letters above full space letters B. Align different size letters in the middle of full space letters C. Align different size
letters below full space letters 

Note:

The Character Alignment option is not effective, even if applied, when all characters are the same size in a line.

1. Select a range of text or lines for the characters you want to align, or select a text frame using the
selection tool.

2. Choose one of the following options from Character Alignment in the Character panel menu or Control panel
menu.

Roman Baseline aligns the small characters in a line to the large character baseline grid.

Embox Top/Right, Center, or Embox Bottom/Left align the small characters in a line to the specified
position of the large characters embox. In vertical text frames, Embox Top/Right aligns the text to
the right of the embox, and Embox Bottom/Left aligns the paragraph to the left of the embox.

ICF Top/Right and ICF Bottom/Left align the small characters in a line to the ICF specified by the
large characters. In vertical text frames, ICF Top/Right aligns the text to the right of the ICF, and
ICF Bottom/Left to the left of the ICF.

Adobe also recommends

Change the text direction
Align paragraphs to a baseline grid

  Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.

Legal Notices   |   Online Privacy Policy

559

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/en_US/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy


560



Tabeller

561



Tabell- og cellemaler

Til toppen av siden

Merk:

About table and cell styles
Table/Cell Styles panels overview
Define table and cell styles
Load (import) table styles from other documents
Apply table and cell styles
Base one table or cell style on another
Edit table and cell styles
Delete table and cell styles
Redefine table or cell styles based on current formatting
Override table and cell styles
Break the link to table or cell styles

About table and cell styles

Just as you use text styles to format text, you can use table and cell styles to format tables. A table style is a collection of table formatting
attributes, such as table borders and row and column strokes, that can be applied in a single step. A cell style includes formatting such as cell
insets, paragraph styles, and strokes and fills. When you edit a style, all tables or cells to which the style is applied are updated automatically.

There is one important difference between text styles and table styles. While all character styles attributes can be part of a paragraph style,
cell style attributes are not part of the table style. For example, you cannot use a table style to change the border color of interior cells. Instead,
create a cell style and include it in the table style.

Malene [Enkel tabell] og [Ingen]

By default, each new document contains a [Basic Table] style that can be applied to tables you create and a [None] style that can be used to
remove cell styles applied to cells. You can edit the [Basic Table] style, but you can’t rename or delete either [Basic Table] or [None].

Bruke cellemaler i tabellmaler

When you create a table style, you can specify which cell styles are applied to different regions of the table: header and footer rows, left and right
columns, and body rows. For example, for the header row, you can assign a cell style that applies a paragraph style, and for the left and right
columns, you can assign different cell styles that apply shaded backgrounds.

Cellemaler brukt på regioner i tabellmal

A. Topptekstrad formatert med cellemal som inneholder avsnittstil B. Venstre kolonne C. Brødtekstceller D. Høyre kolonne 

Cellemalattributter
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Cell styles do not necessarily include all the formatting attributes of a selected cell. When you create a cell style, you can determine which
attributes are included. That way, applying the cell style changes only the desired attributes, such as cell fill color, and ignores all other cell
attributes.

Formateringsprioritet i maler

If a conflict occurs in formatting applied to a table cell, the following order of precedence determines which formatting is used:

1. Header/Footer 2. Left column/Right column 3. Body rows. For example, if a cell appears in both the header and the left
column, the formatting from the header cell style is used.

1. Cell overrides 2. Cell style 3. Cell styles applied from a table style 4. Table overrides 5. Table styles. For example, if
you apply one fill using the Cell Options dialog box and another fill using the cell style, the fill from the Cell Options dialog box is used.

Table/Cell Styles panels overview

Use the Table Styles panel (Window > Styles >Table Styles) to create and name table styles, and to apply the styles to existing tables or tables
you create or import. Use the Cell Styles panel (Window > Styles > Cell Styles) to create and name cell styles, and to apply the styles to table
cells. Styles are saved with a document and appear in the panel each time you open that document. You can save table and cell styles in groups
for easier management.

When you position the insertion point in a cell or table, any style that is applied is highlighted in either of the panels. The name of any cell style
that is applied through a table style appears in the lower left corner of the Cell Styles area. If you select a range of cells that contains multiple
styles, no style is highlighted and the Cell Styles panel displays “(Mixed).”

Open the Table Styles or Cell Styles panel

Velg Vindu > Maler, og velg deretter Tabellmaler eller Cellemaler.

Change how styles are listed in the panel

Velg Små panelrader for å vise en komprimert versjon av malene.
Dra malen til et annet sted. Du kan også dra maler til grupper du oppretter.
Velg Sorter etter navn på panelmenyen for å vise malene alfabetisk.

Define table and cell styles

1. Hvis du vil basere en ny mal på formateringen i en eksisterende tabell eller celle, plasserer du innsettingspunktet i en celle.

2. Hvis du vil, definerer du en avsnittsmal for cellemalen.

3. Velg Vindu > Maler > Tabellmaler for å åpne Tabellmaler-panelet, eller velg Vindu > Maler > Cellemaler for å åpne Cellemaler-panelet.

4. Velg Ny tabellmal på menyen i Tabellmaler-panelet, eller velg Ny cellemal på menyen i Cellemaler-panelet.

5. Skriv inn et navn for Malnavn.

6. I Basert på angir du hvilken mal den gjeldende malen er basert på.

7. Hvis du vil definere en snarvei til malen, plasserer du innsettingspunktet i Tastatursnarvei-feltet og kontrollerer at NumLock er slått på. Hold
nede en hvilken som helst kombinasjon av Skift, Alt og Ctrl (Windows) eller Skift, Tilvalg og Kommando (Mac OS), og trykk på et tall på det
numeriske tastaturet. Du kan bare bruke tallene på det numeriske tastaturet til å lage tastatursnarveier for maler.

8. Klikk på en kategori til venstre, og angi ønskede formateringsattributter. Hvis du for eksempel vil tilordne en avsnittsmal til en cellemal,
velger du kategorien Generelt og velger deretter avsnittsmalen på Avsnittsmal-menyen.
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For cell styles, options that don’t have a setting specified are ignored in the style. If you don’t want a setting to be part of the style, choose
(Ignore) from the setting’s menu, delete the contents of the field, or click a check box until a small box appears in Windows or a hyphen (-)
appears in Mac OS.

9. Hvis du vil at den nye malen skal vises i en malgruppe du har opprettet, drar du den til malgruppemappen.

Load (import) table styles from other documents

You can import table and cell styles from another InDesign document into the active document. During import, you can determine which styles are
loaded and what should occur if a loaded style has the same name as a style in the current document. You can also import styles from an InCopy
document.

1. Velg Last inn cellemaler, Last inn tabellmaler eller Last inn tabell- og cellemaler på menyen i Cellemaler- eller Tabellmaler-panelet.

2. Dobbeltklikk på InDesign-dokumentet som inneholder malene du vil importere.

3. I dialogboksen Last inn maler kontrollerer du at du har merket av for malene du vil importere. Hvis en eksisterende mal har samme navn
som en av de importerte malene, velger du ett av følgende under Konflikt med eksisterende mal, før du velger OK:

Overwrites the existing style with the loaded style and applies its new attributes to all cells in the current
document that used the old style. The definitions of the incoming and existing styles appear at the bottom of the Load Styles dialog box so
you can compare them.

Renames the loaded style. For example, if both documents have a style named “Table Style 1,” the loaded style is renamed
“Table Style 1 copy” in the current document.

Apply table and cell styles

Unlike paragraph and character styles, table and cell styles do not share attributes, so applying a table style does not override cell formatting, and
applying a cell style does not override table formatting. By default, applying a cell style removes formatting applied by any previous cell style, but
does not remove local cell formatting. Similarly, applying a table style removes formatting applied by any previous table style, but does not remove
overrides made using the Table Options dialog box.

In the Styles panel, a plus sign (+) appears next to the current cell or table style if the selected cell or table has additional formatting that isn’t part
of the applied style. Such additional formatting is called an override.

1. Plasser innsettingspunktet i en tabell, eller marker cellene du vil bruke malen på.

2. Gjør ett av følgende:

Klikk tabell- eller cellemalen i Tabellmaler- eller Cellemaler-panelet (Vindu > Maler > Tabellmaler eller Cellemaler). Hvis malen finnes i
en malgruppe, utvider du malgruppen for å finne stilen.

Trykk på snarveien du definerte for malen. (Pass på at NumLock er slått på.)

Base one table or cell style on another

You can create links between similar table or cell styles by creating a base, or parent, style. When you edit the parent style, any changed attribute
that appears in the child styles will change as well. By default, table styles are based on [No Table Style], and cell styles are based on [None].

1. Opprett en ny mal.

2. Velg den overordnede malen på Basert på-menyen i dialogboksen Ny tabellmal eller Ny cellemal. Den nye malen blir den underordnede
malen.

3. Angi formatering for den nye malen for å skille den fra den overordnede malen.
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Edit table and cell styles

One of the advantages of using styles is that when you change the definition of a style, all of the tables or cells formatted with that style change to
match the new style definition.

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du ikke vil bruke malen på den markerte tabellen eller cellen, høyreklikker du (Windows) eller holder du nede Ctrl og klikker
(Mac OS) på malen i Maler-panelet og velger Rediger [malnavn].

Dobbeltklikk på malen i Maler-panelet, eller marker malen og velg Valg for maler på menyen i Maler-panelet. Vær klar over at med
denne metoden brukes cellemalen på alle markerte celler eller tabellmalen på alle markerte tabeller. Hvis ingen tabell er markert, kan du
dobbeltklikke på en tabellmal for å angi den som standardmal for tabeller du oppretter.

2. Juster innstillingene i dialogboksen, og velg OK.

Delete table and cell styles

When you delete a style, you can select a different style to replace it, and you can choose whether to preserve the formatting.

1. Velg malen i Maler-panelet.

2. Gjør ett av følgende:

Velg Slett mal på panelmenyen.

Klikk på sletteikonet  nederst i panelet, eller dra malen til sletteikonet.

Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på malen, og velg deretter Slett mal. Denne metoden er særlig nyttig når du
sletter en mal uten å bruke den på den markerte cellen eller tabellen.

3. Velg malen som skal erstatte den.

If you select [No Table Style] to replace a table style or [None] to replace a cell style, select Preserve Formatting to keep the formatting of
the table or cell to which the style is applied. The table or cell preserves its formatting but is no longer associated with a style.

4. Velg OK.

Redefine table or cell styles based on current formatting

After you apply a style, you can override any of its settings. If you decide you like the changes, you can redefine the style to retain the new
formatting.

1. Plasser innsettingspunktet i tabellen eller cellen som er formatert med malen du vil omdefinere.

2. Gjør endringer i tabellen eller cellen etter behov.

3. Velg Omdefiner mal på menyen i Maler-panelet.

For cell styles, changes to only those attributes that are part of the cell style will enable the Redefine Style command. For example, if the
cell style includes a red fill and you override a cell to use a blue fill, you can redefine the style based on that cell. But if you change an attribute
that is ignored in the cell style, you can’t redefine the style with that attribute.

Override table and cell styles

After you apply a table or cell style, you can override any of its settings. To override a table style, you can change options in the Table Options
dialog box. To override a cell, you can change options in the Cell Options dialog box or use other panels to change the stroke or fill. If you select a
table or cell that has an override, a plus sign (+) appears next to the style in the Styles panel.
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You can clear table and cell overrides when you apply a style. You can also clear overrides from a table or cell to which a style has already been
applied.

If a style has a plus sign (+) next to it, hover over the style to view a description of the override attributes.

Preserve or remove overrides while applying a table style

Hvis du vil bruke en tabellmal og beholde cellemalene, men fjerne overstyringer, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens
du klikker på malen i Tabellmaler-panelet.
Hvis du vil bruke en tabellmal og fjerne både cellemaler og overstyringer, holder du nede Alt+Skift (Windows) eller Tilvalg+Skift (Mac OS)
mens du klikker på malen i Tabellmaler-panelet.

Right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) the style in the Table Styles panel, and then choose Apply [table style], Clear Cell Styles to
apply a style and clear cell styles.

Remove overrides while applying a cell style

Hvis du vil bruke en cellemal og fjerne overstyringer, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på malnavnet i
Cellemaler-panelet.

Only those attributes that are part of the cell style are considered overrides. For example, if the cell style includes a red fill and all
other attributes are ignored, changing a different cell option is not considered an override.

Clear attributes not defined by a cell style

Velg “Fjern attributter som ikke er definert etter mal” på menyen i Cellemaler-panelet.

Clear table or cell overrides

1. Velg tabellen eller cellene som inneholder overstyringene.

2. Klikk på ikonet Fjern overstyringer i utvalg i Maler-panelet, eller velg Fjern overstyringer på menyen i Maler-panelet.

Break the link to table or cell styles

When you break the link between tables or cells and the style applied to them, the tables or cells retain their current formatting. However, future
changes to that style won’t affect them.

1. Marker cellene som malen er brukt på.

2. Velg Bryt kobling til mal på menyen i Maler-panelet.

Adobe anbefaler også
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Formatere tabeller
Endre størrelse på kolonner, rader og tabeller
Endre mellomrommet før eller etter en tabell
Bryte tabeller over rammer
Legge til tekst før en tabell
Formatere tekst i en tabell
Slå sammen og dele celler
Arbeide med skjulte celler

Formatere tabeller
Bruk kontrollpanelet eller Tegn-panelet til å formatere tekst i en tabell – på samme måte som når du formaterer tekst utenfor en tabell. Du kan
også bruke dialogboksene Tabellvalg og Cellevalg til å formatere selve tabellen. Bruk disse dialogboksene til å endre antallet rader og kolonner, til
å endre utseendet på tabellrammen og fyllet, til å bestemme mellomrommet over og under tabellen, til å redigere topp- og bunntekstrader og til å
angi annen tabellformatering.

Bruk Tabell-panelet, kontrollpanelet eller hurtigmenyen til å formatere tabellstrukturen. Marker én eller flere celler, og høyreklikk (Windows) eller
hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) hvis du vil vise en hurtigmeny med tabellvalg.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter og formaterer tabeller, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0081_no.

Endre størrelse på kolonner, rader og tabeller
Du kan endre størrelse på kolonner, rader og tabeller på en rekke ulike måter.

Endre størrelse på kolonner og rader
1. Marker celler i kolonnene og radene der du vil endre størrelsen.
2. Gjør ett av følgende:

Angi innstillinger for Kolonnebredde og Radhøyde i Tabell-panelet.

Velg Tabell > Cellevalg > Rader og kolonner, angi verdier for Radhøyde og Kolonnebredde, og velg deretter OK.

Merk: Hvis du velger Minst for å angi en minimumshøyde for rader, øker radhøyden mens du legger til tekst eller øker punktstørrelsen.
Hvis du velger Nøyaktig for å angi en fast radhøyde, endres ikke radhøyden når du legger til eller fjerner tekst. En fast radhøyde fører
ofte til skjuling i cellen. (Se Arbeide med skjulte celler.)

Plasser pekeren på kanten av en kolonne eller rad, slik at det vises et dobbeltpilikon (  eller ), og dra deretter til venstre eller høyre
for å øke eller redusere kolonnebredden, eller dra opp eller ned for å øke eller redusere radhøyden.

Før og etter draing for å endre radstørrelse

Som standard bestemmes radhøyden av satslinjehøyden til den gjeldende skrifttypen. Dermed endres også radhøyden hvis du endrer
punktstørrelsen for hele rader med tekst, eller hvis du endrer innstillingen for radhøyde. Maksimal radhøyde bestemmes av Maksimum-
innstillingen i kategorien Rader og kolonner i dialogboksen Cellevalg.

Endre størrelse på rader eller kolonner uten å endre tabellbredden
Hold nede Skift mens du drar en innvendig rad- eller kolonnekant (ikke tabellgrensen). Én rad eller kolonne blir større etter hvert som den
andre blir mindre.
Hvis du vil endre størrelsen på rader eller kolonner proporsjonalt, holder du nede Skift mens du drar høyre eller nederste tabellramme.

Hvis du holder nede Skift mens du drar den høyre tabellkanten, endres størrelsen på alle kolonnene proporsjonalt, og hvis du holder nede Skift
mens du drar den nederste tabellkanten, endres størrelsen på alle radene proporsjonalt.
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Endre størrelse på hele tabellen
 Velg tekstverktøyet , plasser pekeren på det nederste høyre hjørnet av tabellen, slik at pekeren endres til en pil , og dra deretter for å øke

eller redusere tabellstørrelsen. Hold nede Skift hvis du vil beholde tabellens høyde- og breddeforhold.
Merk: Hvis tabellen omfatter flere rammer i en artikkel, kan du ikke bruke pekeren til å endre størrelsen på hele tabellen.

Fordele kolonner og rader jevnt
1. Marker celler i kolonnene eller radene som skal ha samme bredde eller høyde.
2. Velg Tabell > Fordel rader jevnt eller Fordel kolonner jevnt.

Endre mellomrommet før eller etter en tabell
1. Plasser innsettingspunktet i tabellen, og velg Tabell > Tabellvalg > Tabelloppsett.
2. Angi forskjellige verdier for Mellomrom før og Mellomrom etter under Tabellmellomrom, og velg OK.

Merk at når du endrer mellomrommet før tabellen, virker dette ikke inn på mellomrommet for en tabellrad som kommer på toppen av en ramme.

Bryte tabeller over rammer
Bruk valg for tekstlinjer til å bestemme hvor mange rader som skal holdes sammen, eller til å angi hvor en rad brytes, for eksempel øverst i en
kolonne eller ramme.

Når du oppretter en tabell som er høyere enn rammen den befinner seg i, skjules rammen. Hvis du kobler rammen til en annen ramme, fortsetter
tabellen i denne rammen. Rader flyttes inn i koblede rammer én om gangen – du kan ikke bryte én enkelt rad over flere rammer. Angi topp- eller
bunntekstrader hvis du vil gjenta informasjonen i den nye rammen.

1. Plasser innsettingspunktet i den riktige raden, eller marker et celleområde i radene du vil holde sammen.
2. Velg Tabell > Cellevalg > Rader og kolonner.
3. Hvis du vil holde de markerte radene sammen, velger du Hold sammen med neste rad.
4. Hvis du vil at raden skal brytes på et bestemt sted, velger du en innstilling (for eksempel I neste ramme) på Første rad-menyen, og deretter

velger du OK.

Hvis du oppretter en enkelt tabell som går over begge sider av et oppslag, vil du kanskje legge til en tom kolonne midt på tabellen for å
opprette rammemarger.

Legge til tekst før en tabell
En tabell er forankret til avsnittene like foran og bak den. Hvis du setter inn en tabell ved begynnelsen av en tekstramme, kan du ikke klikke over
tabellen for å plassere et innsettingspunkt. Du bruker i stedet piltastene til å flytte innsettingspunktet foran tabellen.

 Plasser innsettingspunktet ved begynnelsen av avsnittet i den første cellen, trykk på Pil venstre, og skriv inn teksten.

Formatere tekst i en tabell
Vanligvis bruker du samme metoder for å formatere tekst i en tabell som når du formaterer tekst som ikke er i en tabell.

Sette inn tabulatorer i en tabellcelle
Når innsettingspunktet er i en tabell og du trykker på Tab, flyttes det til den neste cellen. Du kan imidlertid sette inn en tabulator i en tabellcelle.
Bruk Tabulatorer-panelet til å definere tabulatorinnstillinger i tabellen. Tabulatorinnstillinger virker inn på avsnittet der innsettingspunktet er.

1. Velg tekstverktøyet , og plasser innsettingspunktet der du vil sette inn en tabulator.
2. Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Annet > Tabulator.

Hvis du vil endre tabulatorinnstillingene, markerer du kolonnene eller cellene du vil endre innstillinger for. Deretter velger du Tekst > Tabulatorer
for å vise Tabulatorer-panelet og justerer tabulatorinnstillingene.

Merk: Når du angir en desimaltabulator for en celle eller en cellegruppe ved hjelp av tabulatorlinjalen, trenger du vanligvis ikke å trykke på Tab på
begynnelsen av hvert avsnitt for å justere teksten i cellene etter desimaltabulatoren. Avsnittene justeres automatisk etter desimaltegnet med
mindre avsnittet inneholder tilleggsformatering, for eksempel midtstilling, som overstyrer desimaltabulatoren.

Endre justeringen av tekst inne i en tabellcelle
1. Velg tekstverktøyet , og marker cellen(e) du vil endre.
2. Velg Tabell > Cellevalg > Tekst.
3. Velg en justeringsinnstilling (Toppjustering, Midtstill, Bunnjustering eller Juster vertikalt) under Vertikal justering.
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Hvis du velger Juster, angir du grensen for avsnittsmellomrom. Dette angir et maksimalt mellomrom som kan legges til mellom avsnitt. (Se
Justere tekst vertikalt i en tekstramme.)

4. Velg hvordan tekst skal forskyves fra øverst i cellen, under Første grunnlinje.

Innstillingene er de samme som de tilsvarende innstillingene i dialogboksen Valg for tekstramme. (Se Endre egenskaper for tekstrammer.)

5. Velg OK.

Merk: Hvis du vil endre den horisontale justeringen av tekst inne i en celle, bruker du justeringsvalget i Avsnitt-panelet. Hvis du vil justere tekst
inne i en celle til en desimaltabulator, bruker du Tabulatorer-panelet til å legge til en innstilling for desimaltabulator.

Rotere tekst i en celle
1. Plasser innsettingspunktet i cellen du vil rotere, eller marker cellene du vil endre.
2. Velg Tabell > Cellevalg > Tekst, eller vis Tabell-panelet.
3. Velg en verdi for Rotering, og velg OK.

Endre cellerammemargen
1. Velg tekstverktøyet , og plasser innsettingspunktet i eller marker cellen(e) du vil endre.
2. Velg Tabell > Cellevalg > Tekst, eller vis Tabell-panelet.
3. Angi verdier for Topp, Bunn, Venstre og Høyre under Cellerammemarger, og velg OK.

I mange tilfeller økes radhøyden når cellerammemargen økes. Hvis radhøyden er fast, må du passe på at du lar det være nok plass for
rammemargverdiene, slik at teksten ikke skjules.

Slå sammen og dele celler
Du kan slå sammen (kombinere) eller dele celler i en tabell.

Slå sammen celler
Du kan slå sammen to eller flere celler i samme rad eller kolonne til én enkelt celle. Du kan for eksempel slå sammen cellene i den øverste raden i
tabellen hvis du vil bruke én enkelt celle for tabelloverskriften.

1. Velg tekstverktøyet , og marker cellene du vil slå sammen.
2. Velg Tabell > Slå sammen celler.

Opphev sammenslåing av celler
 Plasser innsettingspunktet i den sammenslåtte cellen, og velg Tabell > Opphev sammenslåing av celler.

Dele celler
Du kan dele celler horisontalt eller vertikalt. Dette er spesielt nyttig når du oppretter skjematabeller. Du kan markere flere celler og dele dem
vertikalt eller horisontalt.

1. Plasser innsettingspunktet i cellen du vil dele, eller marker en rad, en kolonne eller et celleområde.
2. Velg Tabell > Del celle vertikalt eller Del celle horisontalt.

Arbeide med skjulte celler
I de fleste tilfeller utvides en tabellcelle vertikalt for å gi plass til ny tekst og grafikk som legges til. Hvis du imidlertid angir en fast radhøyde og
legger til tekst og grafikk som er for stor for cellen, vises en liten, rød prikk i det nedre høyre hjørnet i cellen. Dette angir at cellen er skjult.

Du kan ikke flyte skjult tekst til en annen celle. Du må i stedet redigere innholdet eller endre størrelsen på det eller utvide cellen eller tekstrammen
der tabellen vises.

Hvis du har innebygd grafikk eller tekst med fast linjeavstand, kan celleinnholdet utvides utover cellekantene. Du kan velge Beskjær innhold etter
celle, slik at tekst eller innebygd grafikk som ellers går utenfor en av cellekantene, beskjæres etter cellegrensen. Dette gjelder imidlertid ikke når
innebygd grafikk er skjult slik at den går utover den nederste cellekanten (horisontalt).

Vise innholdet i en skjult celle
 Gjør ett av følgende:

Øk størrelsen på cellen.

Endre tekstformateringen. Marker celleinnholdet ved å klikke i den skjulte cellen, trykk på Esc, og formater teksten ved hjelp av
kontrollpanelet.
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Beskjære et bilde i en celle
Hvis et bilde er for stort for en celle, går det utover cellegrensene. Du kan beskjære de delene av bildet som går utover cellegrensene.

1. Plasser innsettingspunktet i cellen du vil beskjære, eller marker cellen(e) du vil endre.
2. Velg Tabell > Cellevalg > Tekst.
3. Velg Beskjær innhold etter celle, og velg OK.

Flere hjelpeemner
Video om oppretting og formatering av tabeller
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Opprette tabeller
Opprette tabeller
Legge til tekst i en tabell
Legge til grafikk i en tabell
Legge til topp- og bunntekst for tabeller

En tabell består av rader og kolonner av celler. En celle er som en tekstramme der du kan legge til tekst,
forankrede rammer eller andre tabeller. Du kan opprette tabeller i Adobe InDesign CS5 eller eksportere dem fra
andre programmer.

Merk:

Hvis du vil opprette, redigere og formatere tabeller i Adobe InCopy, må du passe på at du står i layoutvisningen.

Opprette tabeller

En tabell består av rader og kolonner av celler. En celle er som en tekstramme der du kan legge til tekst, innebygd
grafikk eller andre tabeller. Du kan opprette nye tabeller eller konvertere dem fra eksisterende tekst. Du kan også
bygge inn en tabell i en tabell.

Når du oppretter en tabell, fyller den nye tabellen bredden på beholdertekstrammen. En tabell settes inn på den
samme linjen når innsettingspunktet er ved begynnelsen av linjen, eller på den neste linjen når innsettingspunktet
er midt på en linje.

Tabeller flyter med omkringliggende tekst på samme måte som innebygd grafikk. En tabell flyttes for eksempel
gjennom koblede rammer når teksten ovenfor endres i punktstørrelse, eller når tekst legges til eller slettes. En
tabell kan imidlertid ikke vises i en tekst-på-bane-ramme.

Michael Murphy har skrevet en artikkel om å opprette og formatere tabeller på God tabellskikk.

Jeff Witchell fra InfiniteSkills.com gir en videodemonstrasjon på The basics of setting up tables (Enkel konfigurering
av tabeller).

Opprette en ny tabell

Når du oppretter en tabell i InDesign, kan du velge å opprette tabellen i en eksisterende tekstramme (Bruke Sett
inn tabell-alternativet). Du kan også velge å opprette en tabell og la InDesign opprette den omsluttende
tekstrammen (Bruke Opprett tabell-alternativet).

Bruke Sett inn tabell-alternativet
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1. Hvis du vil tegne en tabell i en eksisterende tekstramme, bruker du typeverktøyet og plasserer
innsettingspunktet der du vil at tabellen skal vises.

2. Velg Tabell > Sett inn tabell.

Merk:

Hvis markøren ikke står innenfor en tekstramme, er Opprett tabell-alternativet tilgjengelig.

3. Angi antall rader og kolonner.
4. Hvis tabellinnholdet fortsetter i mer enn én kolonne eller ramme, angir du antall topp- eller bunntekstrader

du vil at informasjonen skal gjentas i.
5. (Valgfritt) Angi en tabellmal.
6. Velg OK.

Den nye tabellen fyller bredden på tekstrammen.

Bruke Opprett tabell-alternativet

Når du bruker Opprett tabell-alternativet til å opprette en tabell, trenger du ikke å opprette en tekstramme i
dokumentet på forhånd. Når du tegner tabellen i InDesign-dokumentet, opprettes automatisk en tekstramme på
størrelse med tabellen du tegner.

1. Velg Tabell > Opprett tabell.

Merk:

Hvis markøren står innenfor en tekstramme, er Sett inn tabell-alternativet tilgjengelig.

2. Angi antall rader og kolonner.
3. Hvis tabellinnholdet fortsetter i mer enn én kolonne eller ramme, angir du antall topp- eller bunntekstrader

du vil at informasjonen skal gjentas i.
4. (Valgfritt) Angi en tabellmal.
5. Velg OK.

6. Bruk tabellmarkøren til å tegne tabellen du ønsker.

Det opprettes automatisk en tekstramme på størrelse med tegneområdet, og tabellen monteres i
tekstrammen.

Radhøyden på tabellen bestemmes av den angitte tabellmalen. En tabellmal kan for eksempel bruke cellemaler til å
formatere ulike deler av tabellen. Hvis noen av disse cellemalene inneholder avsnittsmaler, bestemmer verdien for
linjeavstand i avsnittsmalen radhøyden i det området. Hvis det ikke er brukt noen avsnittsmal, bestemme
standardsatslinjen for dokumentet radhøyden. (Satslinjen er basert på verdien for linjeavstand. I denne
sammenhengen er en satslinje den omtrentlige høyden på uthevingen i markert tekst.)

Opprette en tabell fra eksisterende tekst

Før du konverterer tekst til en tabell, kontrollerer du at teksten er riktig satt opp.

1. Forbered teksten for konvertering ved å sette inn tabulatorer, kommaer, avsnittsskift eller et annet tegn for
å skille kolonner. Gjør det samme for å skille rader. (Ofte kan tekst konverteres til en tabell uten at du
behøver å redigere den.)

2. Velg tekstverktøyet , og marker teksten du vil konvertere til en tabell.
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3. Velg Tabell > Konverter tekst til tabell.
4. Angi hvor nye rader og kolonner skal begynne, i feltene Kolonneskille og Radskille. Velg Tabulator, Komma

eller Avsnitt, eller skriv inn tegnet, for eksempel et semikolon (;), i feltene Kolonneskille og Radskille. (Alle
tegn du skriver inn, vises i menyen neste gang du oppretter en tabell fra tekst.)

5. Hvis du angir samme skilletegn for kolonner og rader, angir du hvor mange kolonner tabellen skal
inneholde.

6. (Valgfritt) Angi en tabellmal for å formatere tabellen.
7. Velg OK.

Hvis en rad har færre objekter enn antall kolonner i tabellen, fylles raden ut med tomme celler.

Bygge inn en tabell i en tabell

1. Gjør ett av følgende:

Marker cellene eller tabellen du vil bygge inn, og velg Rediger > Klipp ut eller Kopier. Plasser
innsettingspunktet i cellen der du vil at tabellen skal vises, og velg deretter Rediger > Lim inn.

Klikk i en celle, velg Tabell > Sett inn tabell, angi antall rader og kolonner og klikk deretter OK.

2. Juster cellerammemargen etter behov. (Se Formatere tekst i en tabell .)

Hvis du oppretter en tabell i en celle, kan du ikke bruke musen til å markere noen som helst del av tabellen som
skjuler cellegrensen. Utvid i stedet raden eller kolonnen, eller plasser innsettingspunktet i den første delen av
tabellen, og bruk tastatursnarveier til å flytte innsettingspunktet og markere tekst.

Importere tabeller fra andre programmer

Når du bruker Monter-kommandoen til å importere et Microsoft Word-dokument som inneholder tabeller, eller et
Microsoft Excel-regneark, er de importerte dataene i en redigerbar tabell. Du kan bruke dialogboksen Importvalg til
å styre formateringen.

Du kan også lime inn data fra et Excel-regneark eller en Word-tabell i et InDesign- eller InCopy-dokument.
Innstillingene for Utklippstavlebehandling bestemmer hvordan tekst som limes inn fra et annet program,
formateres. Hvis Ren tekst er valgt, vises informasjonen som uformatert tekst skilt med tabulatorer, som du
deretter kan konvertere til en tabell. Hvis All informasjon er valgt, vises den innlimte teksten i en formatert tabell.

Hvis du limer inn tekst fra et annet program i en eksisterende tabell, må du sette inn nok rader og kolonner til å få
plass til den innlimte teksten, velge Ren tekst i innstillingene for Utklippstavlebehandling og sørge for at minst én
celle er markert (med mindre du vil bygge inn den innlimte tabellen i en celle).

Hvis du vil ha større kontroll over formateringen av den importerte tabellen, eller hvis du vil beholde formateringen
i regnearket, bruker du kommandoen Monter til å importere tabellen. Hvis du vil beholde en kobling til regnearket,
velger du Opprett koblinger ved montering av tekst- og regnearkfiler i innstillingene for Filbehandling.

Du kan også kopiere og lime inn tabulatordelt tekst i et tabellcelleområde. Bruk denne teknikken hvis du vil
erstatte innhold samtidig som du beholder formateringen. Sett at du for eksempel vil oppdatere innholdet i en
formateringstabell i et ukeblad. Dette kan du gjøre ved å lage en kobling til et Excel-regneark. Hvis innholdet
kommer fra ulike kilder, kan du imidlertid kopiere den tabulatordelte teksten som inneholder det nye innholdet,
markere cellene i den formaterte InDesign-tabellen og deretter lime dem inn.

Legge til tekst i en tabell
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Du kan legge til tekst, forankrede objekter, XML-koder og andre tabeller i tabellceller. Høyden på en tabellrad
utvides for å gi plass til flere tekstlinjer hvis du ikke angir en fast radhøyde. Du kan ikke legge til fotnoter i
tabeller.

Velg tekstverktøyet , og gjør ett av følgende:

Plasser innsettingspunktet i en celle, og skriv inn tekst. Trykk på Enter eller Retur hvis du vil lage et
nytt avsnitt i den samme cellen. Trykk på Tab hvis du vil flytte fremover i cellene (hvis du trykker på
tabulatortasten i den siste cellen, settes det inn en ny rad). Trykk på Skift+Tab for å flytte deg
bakover i cellene.

Kopier tekst, plasser innsettingspunktet i en celle og velg deretter Rediger > Lim inn.

Plasser innsettingspunktet i en celle der du vil legge til tekst, velg Fil > Monter og dobbeltklikk
deretter en tekstfil.

Legge til grafikk i en tabell

Gjør ett av følgende:

Plasser innsettingspunktet der du vil ha bildet, velg Fil > Monter, og dobbeltklikk på grafikkfilen.

Plasser innsettingspunktet der du vil ha bildet, velg Objekt > Forankret objekt > Sett inn, og angi
deretter innstillinger. Senere kan du legge til bildet i det forankrede objektet.

Kopier et bilde eller en ramme, plasser innsettingspunktet, og velg deretter Rediger > Lim inn.

Når du legger til grafikk som er større enn cellen, utvides cellen for å gi plass til grafikken, men cellebredden
endres ikke. Grafikken kan dermed gå utenfor den høyre siden av cellen. Hvis det er angitt en fast høyde for raden
bildet monteres i, skjules cellen hvis bildet er høyere enn radhøyden.

Du kan unngå skjulte celler ved å montere bildet utenfor tabellen, endre størrelsen på bildet og deretter lime det
inn i tabellcellen.

Legge til topp- og bunntekst for tabeller

Når du oppretter en lang tabell, kan det være at den går over mer enn én kolonne, ramme eller side. Du kan
bruke topp- og bunntekst til å gjenta informasjon øverst eller nederst i hver del av tabellen.

Du kan legge til topp- og bunntekstrader når du oppretter tabellen. Du kan også bruke dialogboksen Tabellvalg til
å legge til topp- og bunntekstrader og til å endre måten de vises på i tabellen. Du kan konvertere brødtekstrader
til topp- eller bunntekstrader.

Topptekstrader som er gjentatt én gang for hver ramme

Hvis du vil nummerere tabeller sekvensielt, for eksempel Tabell 1A, Tabell 1B, legger du til en variabel i topp- eller
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bunnteksten. (Se Opprette løpende bildetekster for figurer og tabeller.)

Konvertere eksisterende rader til topp- eller bunntekstrader

1. Marker radene øverst i tabellen for å opprette topptekstrader eller radene nederst i tabellen for å opprette
bunntekstrader.

2. Velg Tabell > Konverter rader > Til topptekst eller Til bunntekst.

Endre valg for topp- eller bunntekstrader

1. Plasser innsettingspunktet i tabellen, og velg deretter Tabell > Tabellvalg > Topptekst og bunntekst.
2. Angi antall topp- eller bunntekstrader. Du kan legge til tomme rader øverst eller nederst i tabellen.
3. Angi om informasjonen i topp- eller bunnteksten skal vises i alle tekstkolonner (hvis tekstrammene består

av mer enn én kolonne), én gang per ramme eller én gang per side.
4. Velg Hopp over første hvis du ikke vil at toppteksten skal vises på første rad i tabellen. Velg Hopp over siste

hvis du ikke vil at bunnteksten skal vises på siste rad i tabellen.

Hopp over første er spesielt nyttig når du vil angi at topp- eller bunnteksten fortsetter. Hvis for eksempel en
tabell går over flere sider, vil du kanskje at toppteksten skal være "Tabell 2 (forts.)". Ettersom "(forts.)" ikke
skal vises på begynnelsen av tabellen, veler du Hopp over første og skriver inn Tabell 2 i den første raden i
tabellen.

5. Velg OK.

Arbeide med rader og kolonner

Du kan bruke en rekke funksjoner for å opprette lignende rader og kolonner eller duplisere dem. 

Du kan hovedsakelig bruke følgende funksjoner i tabellrader og -kolonner:

Dra og slippe tabellrader og -kolonner fra én plassering til en annen i den samme tabellen.
Duplisere rader og kolonner.
Lime inn rader og kolonner før eller etter en annen rad/kolonne
Kopiere innholdet i en rad til en kolonne eller innholdet i en kolonne til en rad.

Dra/slippe og duplisere rader og kolonner

Du kan flytte tabellrader og -kolonner fra én plassering til en annen i den samme tabellen. Følg denne
fremgangsmåten når du skal dra/slippe og duplisere rader og kolonner.

1. Marker raden eller kolonnen du vil dra til en annen rad eller kolonne. Kontroller at hele kolonnen eller raden
er markert. Du kan ikke dra og slippe delvis markerte rader eller kolonner.

2. Hold markøren over de markerte radene. Det vises en unik markør som indikerer at det markerte området
kan flyttes.

3. Elementraden kan dras og slippes. Du kan bytte om kolonner og rader. Når du drar en rad, slippes den bare
som en rad, og en kolonne som dras, slippes bare som en kolonne.
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Dra og slippe rader og kolonner

Hvis du flytter en rad fra én plassering til en annen, vil totalt antall rader være det samme som før, altså
tre.

Merk:

Dra og slipp er bare mulig innenfor den samme tabellen.

4. Hvis du vil duplisere en rad eller kolonne, trykker du på eller holder nede Alt-tasten (Windows) eller
Tilvalg-tasten (Mac) etter å ha markert en rad eller kolonne. Du kan dra og slippe flere kontinuerlig
markerte rader eller kolonner.

5. Dra den markerte raden eller kolonnen til ønsket plassering og slipp den. Det totale antall rader eller
kolonner øker ettersom den markerte entiteten er duplisert.

Du kan også kopiere innholdet fra topptekst- og bunntekstrader til brødtekstrader (ved å holde nede Alt
eller Tilvalg). I tillegg kan brødtekstrader dupliseres og konverteres til topptekst- og bunntekstrader.

Du kan bare dra og slippe topptekstrader i en topptekstdel (gjelder bare hvis du har flere topptekstrader) med
mindre Alt eller Tilvalg brukes til å duplisere radene. Du kan ikke dra brødtekstrader til en topptekstdel med mindre
Alt eller Tilvalg brukes til å duplisere radene.

Kopiere rader/kolonner og lime dem inn før/etter

Du kan kopiere og lime inn rader før eller etter en markert rad. Ved hjelp av arbeidsflyten Lim inn før/etter kan du
kopiere rader/kolonner fra en tabell og lime dem inn i en annen tabell.

1. Marker en rad/kolonne.

2. Marker kolonnen eller raden.

3. Velg Tabell > Lim inn før / Lim inn etter. 

Fjerne topp- eller bunntekstrader

Gjør ett av følgende:

Plasser innsettingspunktet i topp- eller bunntekstraden, og velg deretter Tabell > Konverter rader >
Til brødtekst.

Velg Tabell > Tabellvalg > Topptekst og bunntekst, og angi deretter et annet antall topp- eller
bunntekstrader.

Adobe anbefaler også

Formatere tabeller
Plassere (importere) tekst
Endre størrelse på kolonner, rader og tabeller
Arbeide med skjulte celler
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Kodeobjekter
Bryte tabeller over rammer
Opprette variabler for løpende topp- og bunntekster
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Markere og redigere tabeller

Til toppen av siden

Markere celler, rader og kolonner i en tabell
Sette inn rader og kolonner
Slette rader, kolonner eller tabeller
Endre justeringen av en tabell inne i en ramme
Navigere innenfor en tabell
Klippe ut, kopiere og lime inn tabellinnhold
Flytte eller kopiere en tabell
Konvertere tabeller til tekst
Kombinere tabeller
Arbeide med tabeller i Artikkelredigering

Markere celler, rader og kolonner i en tabell
Når du markerer deler av eller all teksten i en celle, har markeringen samme utseende som tekst som er markert utenfor en tabell. Hvis
markeringen går over flere celler, markeres imidlertid både cellene og innholdet i dem.

Hvis en tabell går over mer enn én ramme, vises det et låseikon når du holder musepekeren over en topp- eller bunntekstrad som ikke er den
første topp- eller bunntekstraden. Ikonet viser at du ikke kan markere tekst eller celler i denne raden. Hvis du vil markere celler i en topp- eller
bunntekstrad, går du til starten av tabellen.

Markere celler
 Velg tekstverktøyet , og gjør ett av følgende:

Hvis du bare vil markere én celle, klikker du i cellen eller markerer tekst og velger deretter Tabell > Marker > Celle.

Hvis du vil markere flere celler, drar du markøren over en celleramme. Pass på at du ikke drar kolonne- eller radlinjen, slik at du ikke endrer
størrelsen på tabellen.

Hvis du vil veksle mellom å markere all teksten i en celle og markere cellen, trykker du på Esc.

Markere hele kolonner eller rader
 Velg tekstverktøyet , og gjør ett av følgende:

Klikk i en celle eller marker tekst, og velg deretter Tabell > Marker > Kolonne eller Rad.

Plasser pekeren på den øverste kanten av en kolonne eller den venstre kanten av en rad, slik at pekeren endres til en pil (  eller ), og
klikk deretter for å markere hele kolonnen eller raden.

Før og etter markering av en rad

Markere alle topptekst-, brødtekst- eller bunntekstrader
1. Klikk inne i en tabell, eller marker tekst.
2. Velg Tabell > Marker > Topptekstrader, Brødtekstrader eller Bunntekstrader.

Markere hele tabellen
 Velg tekstverktøyet , og gjør ett av følgende:

Klikk inne i en tabell, eller marker tekst, og velg deretter Tabell > Marker > Tabell.

Flytt pekeren over det øverste venstre hjørnet av tabellen, slik at pekeren endres til en pil , og klikk deretter for å markere hele tabellen.

578



Til toppen av siden

Til toppen av siden

Før og etter markering av en tabell

Dra tekstverktøyet over hele tabellen.

Du kan også markere en tabell på samme måte som når du markerer forankret grafikk: plasser innsettingspunktet like foran eller bak en tabell,
og hold deretter nede Skift mens du trykker på Pil høyre eller Pil venstre for å markere tabellen.

Sette inn rader og kolonner
Du kan sette inn rader og kolonner på en rekke ulike måter.

Sette inn en rad
1. Plasser innsettingspunktet i raden under eller over der du vil at den nye raden skal vises.
2. Velg Tabell > Sett inn > Rad.
3. Angi antallet rader du vil ha.
4. Angi om raden(e) du setter inn, skal vises før eller etter gjeldende rad, og velg deretter OK.

De nye cellene har samme formatering som teksten på raden der innsettingspunktet ble montert.

Du kan også opprette en ny rad ved å trykke på Tab når innsettingspunktet er i den siste cellen.

Sette inn en kolonne
1. Plasser innsettingspunktet i en kolonne ved siden av der du vil at den nye kolonnen skal vises.
2. Velg Tabell > Sett inn > Kolonne.
3. Angi antallet kolonner du vil ha.
4. Angi om kolonnen(e) du setter inn, skal vises før eller etter gjeldende kolonne, og velg OK.

De nye cellene har samme formatering som teksten i kolonnen der innsettingspunktet ble plassert.

Sette inn flere rader og kolonner
1. Mens innsettingspunktet er i en celle, velger du Tabell > Tabellvalg > Tabelloppsett.
2. Angi et annet antall rader og kolonner, og velg deretter OK.

Nye rader legges til nederst i tabellen. Nye kolonner legges til til høyre for tabellen.

Du kan også endre antallet rader og kolonner ved å bruke Tabell-panelet. Hvis du vil vise Tabell-panelet, velger du Vindu > Tekst og tabeller >
Tabell.

Sette inn en rad eller kolonne ved å dra
Hvis du drar mer enn 1,5 ganger bredden på kolonnen du drar når du legger til kolonner, legges nye kolonner til med samme bredde som den
opprinnelige kolonnen. Hvis du drar for å sette inn bare én kolonne, kan denne kolonnen være smalere eller bredere enn kolonnen du dro fra. Det
samme gjelder for rader, hvis ikke radhøyden for raden som dras, er angitt til Minst. Hvis du i dette tilfellet drar for å legge til bare én rad, endres
størrelsen på den neste raden hvis det er nødvendig, slik at den er høy nok til å inneholde tekst.

1. Plasser tekstverktøyet  over rammen til en kolonne eller rad slik at det vises et ikon med to piler (  eller ).
2. Hold nede museknappen, og hold deretter nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar ned for å opprette en ny rad eller til

høyre for å opprette en ny kolonne. (Hvis du trykker på Alt eller Tilvalg før du holder nede museknappen, vises håndverktøyet, så pass på at
du begynner å dra før du trykker på Alt eller Tilvalg.)

Merk: Du kan ikke dra for å sette inn rader eller kolonner ved øverste eller venstre kant av en tabell. Disse feltene brukes til å markere rader eller
kolonner.

Slette rader, kolonner eller tabeller
Hvis du vil slette en rad, kolonne eller tabell, plasserer du innsettingspunktet inne i tabellen eller markerer tekst i tabellen. Deretter velger du
Tabell > Slett > Rad, Kolonne eller Tabell.
Hvis du vil slette rader og kolonner fra dialogboksen Tabellvalg, velger du Tabell > Tabellvalg > Tabelloppsett. Angi et annet antall rader og
kolonner, og velg deretter OK. Rader slettes nedenfra i tabellen. Kolonner slettes fra høyre side i tabellen.
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Hvis du vil slette en rad eller kolonne ved hjelp av musen, plasserer du pekeren over rammen nederst eller til høyre i tabellen, slik at det
vises et dobbeltpilikon (  eller ). Hold nede museknappen, og hold deretter nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar opp
for å slette rader eller til venstre for å slette kolonner.
Merk: Hvis du trykker på Alt eller Tilvalg før du holder nede museknappen, vises håndverktøyet, så trykk på Alt eller Tilvalg etter at du har
begynt å dra.
Hvis du vil slette celleinnholdet uten å slette cellene, markerer du cellene som inneholder teksten du vil slette, eller du markerer teksten inne
i cellene ved hjelp av tekstverktøyet . Trykk på Tilbake eller Del, eller velg Rediger > Fjern.

Endre justeringen av en tabell inne i en ramme
En tabell bruker bredden på avsnittet eller tabellcellen der den opprettes. Du kan imidlertid endre størrelsen på tekstrammen eller tabellen, slik at
tabellen blir bredere eller smalere enn rammen. I slike tilfeller kan du bestemme hvor du vil at tabellen skal justeres inne i rammen.

1. Plasser innsettingspunktet til høyre eller venstre for tabellen. Forsikre deg om at tekstinnsettingspunktet er plassert på tabellavsnittet og ikke
inne i tabellen. Innsettingspunktet blir like høyt som tabellen i rammen.

2. Klikk en justeringsknapp (for eksempel Midtstill) i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Navigere innenfor en tabell
Bruk tabulatortasten eller piltastene til å flytte innenfor en tabell. Du kan også gå til en bestemt rad, noe som er spesielt nyttig i lange tabeller.

Flytte innenfor en tabell med Tabulator
Trykk på tabulatortasten hvis du vil flytte til neste celle. Hvis du trykker på tabulatortasten i den siste cellen, lages en ny rad. Du finner mer
informasjon om innsetting av tabulatorer og innrykk i en tabell under Formatere tekst i en tabell.
Trykk på Skift+Tab hvis du vil flytte til forrige celle. Hvis du trykker på Skift+Tab i den første cellen, flyttes innsettingspunktet til den siste
cellen.

Flytte innenfor en tabell med piltastene
 Bruk piltastene hvis du vil navigere inne i og mellom celler. Hvis du trykker på Pil høyre når innsettingspunktet er ved slutten av den siste cellen

i en rad, flyttes det til begynnelsen av den første cellen i samme rad. Hvis du trykker på Pil ned når innsettingspunktet er ved slutten av den siste
cellen i en kolonne, flyttes det til begynnelsen av den første cellen i samme kolonne.

Gå til en bestemt rad i en tabell
1. Velg Tabell > Gå til rad.
2. Gjør ett av følgende:

Angi radnummeret du vil gå til, og velg OK.

Hvis det er definert en topp- eller bunntekstrad i gjeldende tabell, velger du Topptekst eller Bunntekst på menyen, og deretter velger
du OK.

Klippe ut, kopiere og lime inn tabellinnhold
Når tekst er markert inne i en celle, er handlingene for å klippe ut, kopiere og lime inn de samme som for tekst som er markert utenfor en tabell.
Du kan også klippe ut, kopiere og lime inn celler og innholdet i dem. Hvis innsettingspunktet er i en tabell når du limer inn, vises flere innlimte
celler som en tabell i en tabell. Du kan også flytte eller kopiere hele tabellen.

1. Marker cellene du vil klippe ut eller kopiere, og velg deretter Rediger > Klipp ut eller Kopier.
2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil bygge inn en tabell i en tabell, plasserer du innsettingspunktet i cellen der du vil at tabellen skal vises, og deretter velger du
Rediger > Lim inn.

Hvis du vil erstatte eksisterende celler, markerer du én eller flere celler i tabellen (kontroller at det er nok celler under og til høyre for den
markerte cellen), og deretter velger du Rediger > Lim inn.

Flytte eller kopiere en tabell
1. Plasser innsettingspunktet i tabellen og velg Tabell > Marker > Tabell for å markere hele tabellen.
2. Velg Rediger > Klipp ut eller Kopier, flytt innsettingspunktet der du vil at tabellen skal vises, og velg Rediger > Lim inn.

Konvertere tabeller til tekst
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1. Velg tekstverktøyet , og plasser innsettingspunktet inne i tabellen, eller marker tekst i tabellen.
2. Velg Tabell > Konverter tabell til tekst.
3. Angi skilletegnene du vil bruke for Kolonneskille og Radskille.

Resultatet blir best hvis du bruker ulike skilletegn for kolonner og rader, for eksempel tabulatorer for kolonner og avsnittsskift for rader.

4. Velg OK.

Når du konverterer en tabell til tekst, fjernes tabellinjene, og skilletegnet du angir, settes inn på slutten av hver rad og kolonne.

Kombinere tabeller
Bruk Lim inn-kommandoen for å slå sammen to eller flere tabeller til en enkelt tabell.

1. I måltabellen må du sette inn minst like mange tomme rader som du skal lime inn fra andre tabeller. (Hvis du setter inn færre rader enn du
kopierer, kan du ikke lime inn.)

2. Marker cellene du vil kopiere, i kildetabellen. (Hvis du kopierer flere kolonneceller enn det som er tilgjengelig i måltabellen, kan du ikke lime
inn.)

3. Marker minst én celle der du vil at de innkommende radene skal settes inn, og velg deretter Rediger > Lim inn.

Hvis de innlimte radene bruker annen formatering enn resten av tabellen, må du definere én eller flere cellemaler og deretter bruke cellemalene
på de innlimte cellene. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på cellemalen for å overstyre eksisterende formatering.

Anne-Marie Concepcion har skrevet en artikkel om å kombinere tabeller på Koble sammen tabeller.

Arbeide med tabeller i Artikkelredigering
Hvis du velger Rediger > Rediger i Artikkelredigering, vises tabeller og innholdet i dem Artikkelredigering. Du kan redigere tabeller i
Artikkelredigering.

Redigere tabeller i Artikkelredigering
A. Tabellikon C. Skjult grafikk

Du kan utvide eller skjule tabellen i Artikkelredigering ved å velge trekanten til venstre for tabellikonet øverst i tabellen.

Du kan angi om tabellen skal sorteres etter rader eller kolonner ved å høyreklikke (Windows) eller holde nede Ctrl og klikke (Mac OS) på
tabellikonet og velge Ordne etter rader eller Ordne etter kolonner.
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Bruk Layoutvisning for å endre og formatere tabellen. Du kan ikke velge kolonner eller rader i Artikkelredigering.

Flere hjelpeemner
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Om streker og fyll i tabeller
Endre tabellrammen
Legge til strek og fyll i celler
Legge til diagonale linjer i en celle
Strek- og fyllvalg for tabeller
Veksle mellom streker og fyll i en tabell

Om streker og fyll i tabeller
Det finnes mange måter å legge til streker og fyll i tabeller på. Bruk dialogoksen Tabellvalg til å endre streken for tabellrammen og til å legge til
vekslende streker og fyll for kolonner og rader. Hvis du vil endre streker og fyll for enkeltceller eller topptekst-/bunntekstceller, bruker du
dialogboksen Cellevalg eller panelene Fargeprøver, Strek og Farge.

Som standard overstyrer formateringen du velger i dialogboksen Tabellvalg, all tilsvarende formatering du tidligere har brukt i tabellceller. Hvis du
imidlertid velger Behold lokal formatering i dialogboksen Tabellvalg, overstyres ikke strekene og fyllet som brukes i enkeltceller.

Hvis du bruker samme formatering flere ganger for tabeller eller celler, bør du opprette og bruke tabell- eller cellemaler.

Endre tabellrammen
Du kan endre tabellrammen ved hjelp av enten dialogboksen Tabelloppsett eller Strek-panelet.

1. Mens innsettingspunktet er i en celle, velger du Tabell > Tabellvalg > Tabelloppsett.
2. Angi innstillinger for tykkelse, type, farge, nyanse og brudd under Tabellramme. (Se Strek- og fyllvalg for tabeller.)
3. Velg mellom følgende valg for opptegningsrekkefølge under Rekkefølge for strekopptegning:

Beste hjørner Når dette valget er aktivert, vises radstreker i forgrunnen der streker med ulike farger møtes. Når streker, for eksempel doble
linjer, krysses, slås de sammen og krysspunktene forbindes.

Radstreker i forgrunnen Når dette valget er aktivert, vises radstreker i forgrunnen.

Kolonnestreker i forgrunnen Når dette valget er aktivert, vises kolonnestreker i forgrunnen.

InDesign 2.0-kompatibilitet Når dette valget er aktivert, vises radstreker i forgrunnen. Når streker, for eksempel dobbeltlinjer, krysses, slås
de sammen og krysspunktene forbindes bare på de punktene der strekene krysser i T-form.

4. Hvis du ikke vil at strekformatering for enkeltceller skal overstyres, velger du Behold lokal formatering.
5. Velg OK.

Hvis du fjerner streker og fyll fra en tabell, kan du velge Vis > Tillegg > Vis rammekanter for å vise cellegrensene for en tabell.

Legge til strek og fyll i celler
Du kan legge til strek og fyll i celler med dialogboksen Cellevalg, Strek-panelet eller Fargeprøver-panelet.

Legge til strek og fyll ved hjelp av Cellevalg
Du kan bestemme hvilke cellelinjer som skal formateres med en strek eller fyll ved å velge eller oppheve valget av linjer i forhåndsvisningen. Hvis
du vil endre utseendet på alle radene eller kolonnene i tabellen, bruker du et vekslende strek- eller fyllmønster der det andre mønsteret er satt til
0.

1. Velg tekstverktøyet , og plasser innsettingspunktet i eller marker cellen(e) du vil legge til en strek eller fyll for. Hvis du vil legge til strek
eller fyll i topptekst-/bunntekstrader, markerer du topptekst-/bunntekstcellene i starten av tabellen.

2. Velg Tabell > Cellevalg > Streker og fyll.
3. Angi hvilke linjer strekendringene skal gjelde for, i området for forhåndsvisning. Hvis du for eksempel vil legge til en tykk strek for de

utvendige linjene, men ikke for de innvendige linjene til de markerte cellene, klikker du på en innvendig linje for å fjerne markeringen av den.
(Markerte linjer er blå, mens linjer uten markering er grå.)
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Marker linjene endringen skal gjelde for, i området for forhåndsvisning.

Dobbeltklikk på en utvendig linje i området for forhåndsvisning hvis du vil markere hele det utvendige rektangelet. Dobbeltklikk på en
innvendig linje hvis du vil markere de innvendige linjene. Trippelklikk hvor som helst i forhåndsvisningen hvis du vil markere eller fjerne
markeringen av alle linjene.

4. Angi innstillingene du vil bruke for tykkelse, type, farge, nyanse og brudd, under Cellestrek. (Se Strek- og fyllvalg for tabeller.)
5. Angi innstillingene du vil bruke for farge og nyanse, under Cellefyll.
6. Velg eventuelt Overtrykk strek og Overtrykk fyll, og velg OK.

Legge til en strek i celler ved hjelp av Strek-panelet
1. Marker cellen(e) du vil endre. Hvis du vil bruke en strek i topp- eller bunntekstceller, markerer du topp- eller bunntekstraden.
2. Velg Vindu > Strek for å vise Strek-panelet.
3. Angi hvilke linjer strekendringene skal gjelde for, i området for forhåndsvisning.
4. Kontroller at Objekt-knappen  er valgt i Verktøy-panelet. (Hvis Tekst-knappen  er valgt, påvirker strekendringene teksten, ikke cellene.)
5. Angi en tykkelse og en strektype.

Legge til fyll i celler ved hjelp av Fargeprøver-panelet
1. Marker cellen(e) du vil endre. Hvis du vil bruke fyll i topp- eller bunntekstceller, markerer du topp- eller bunntekstraden.
2. Velg Vindu > Farge > Fargeprøver for å vise Fargeprøver-panelet.
3. Kontroller at Objekt-knappen  er valgt. (Hvis Tekst-knappen  er valgt, påvirker fargeendringene teksten, ikke cellene.)
4. Velg en fargeprøve.

Legge til en forløpning i celler ved hjelp av Forløpning-panelet
1. Marker cellene du vil endre. Hvis du vil bruke en forløpning i topp- eller bunntekstceller, markerer du topp- eller bunntekstraden.
2. Velg Vindu > Farge > Forløpning for å vise Forløpning-panelet.
3. Klikk i forløpningssøylen for å bruke en forløpning på de markerte cellene. Juster innstillingene for forløpningen etter behov.

Legge til diagonale linjer i en celle
1. Velg tekstverktøyet , og plasser innsettingspunktet i eller marker cellen(e) du vil legge til diagonale linjer i.
2. Velg Tabell > Cellevalg > Diagonale linjer.
3. Velg knappen for typen diagonal linje du vil legge til.
4. Angi innstillingene du vil bruke for tykkelse, type, farge og brudd, under Linjestrek. Angi deretter en nyanseprosent og overtrykksvalg.
5. Velg Diagonal i forgrunnen på Tegn-menyen hvis du vil plassere den diagonale linjen foran innholdet i cellen, eller velg Innhold i forgrunnen

hvis du vil plassere den diagonale linjen bak innholdet i cellen. Velg deretter OK.

Strek- og fyllvalg for tabeller
Bruk følgende valg når du angir streker og fyll for tabellen eller cellene:

Tykkelse Angir linjetykkelsen for tabell- eller cellerammen.
Type Angir linjetypen, for eksempel tykk – tynn.
Farge Angir fargen på tabell- eller cellerammen. Valgene som vises, er dem som er tilgjengelige i Fargeprøver-panelet.
Nyanse Angir hvor stor prosentdel trykkfarge av den gjeldende fargen som skal brukes på streken eller fyllet.
Bruddfarge Bruker en farge på områdene mellom streker, punkter eller linjer. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis det er valgt Heltrukket for
Type.
Bruddnyanse Bruker en nyanse på områdene mellom streker, punkter eller linjer. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis det er valgt Heltrukket for
Type.
Overtrykk Når dette valget er aktivert, brukes trykkfargen som er angitt for Farge, over alle underliggende farger i stedet for at disse trykkfargene
utmaskes.
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Du kan veksle mellom streker og fyll hvis du vil øke lesbarheten eller forbedre utseendet på tabellen. Vekslende streker og fyll i tabellrader
påvirker ikke topp- og bunntekstrader. Vekslende streker og fyll i kolonner påvirker imidlertid topp- og bunntekstrader.

Innstillinger for vekslende streker og fyll overstyrer formatering for cellestreker, med mindre du velger Behold lokal formatering i dialogboksen
Tabellvalg.

Hvis du vil bruke fyll eller streker på alle brødtekstcellene i tabellen og ikke bare vekslende mønstre, kan du likevel bruke innstillingen for
vekslende streker og fyll til å opprette slik mønstre. Hvis du vil gjøre det, angir du 0 for Neste i det andre mønsteret.

Før (til venstre) og etter (til høyre) vekslende fyll i en tabell

Legge til vekslende streker i en tabell
1. Plasser innsettingspunktet i en celle, og velg Tabell > Tabellvalg > Bytter mellom radstreker eller Bytter mellom kolonnestreker.
2. Velg mønstertypen du vil bruke, under Vekslende mønstre. Velg Egendefinert hvis du vil angi et mønster, for eksempel én kolonne med en

tykk, svart linje fulgt av tre kolonner med tynne, gule linjer.
3. Under Vekslende angir du fyllvalg både for det første og det neste mønsteret. Du kan for eksempel legge til en heltrukket strek i den første

kolonnen og en linje av typen tykk–tynn i den neste kolonnen, slik at de veksler. Angi 0 for Neste hvis du vil at strekene skal påvirke alle
rader eller kolonner.
Merk: I tabeller som dekker flere rammer, starter ikke vekslende streker og fyll for rader på nytt ved begynnelsen av de andre rammene i
artikkelen. (Se Bryte tabeller over rammer.)

4. Velg Behold lokal formatering hvis du vil at formaterte streker som tidligere ble brukt i tabellen, fortsatt skal gjelde.
5. Under Hopp over første og Hopp over siste angir du antallet rader eller kolonner i begynnelsen og på slutten av tabellen der du ikke vil at

strekattributter skal vises. Velg deretter OK.

Legge til vekslende fyll i en tabell
1. Plasser innsettingspunktet i en celle, og velg Tabell > Tabellvalg > Bytter mellom fyll.
2. Velg mønstertypen du vil bruke, under Vekslende mønstre. Velg Egendefinert hvis du vil angi et mønster, for eksempel én rad med grå

skyggelegging fulgt av tre rader med gul skyggelegging.
3. Under Vekslende angir du fyllvalg både for det første og det etterfølgende mønsteret. Hvis du for eksempel valgte To kolonner om gangen

under Vekslende mønstre, kan du skyggelegge de to første kolonnene med en grå nyanse og la de neste to kolonnene være tomme. Angi 0
for Neste hvis du vil at fyllet skal brukes på alle radene.

4. Velg Behold lokal formatering hvis du vil at formaterte fyll som tidligere ble brukt i tabellen, fortsatt skal gjelde.
5. Under Hopp over første og Hopp over siste angir du antallet rader eller kolonner i begynnelsen og på slutten av tabellen der du ikke vil at

fyllattributter skal vises. Velg deretter OK.

Deaktivere vekslende streker og fyll i en tabell
1. Plasser innsettingspunktet i tabellen.
2. Velg Tabell > Tabellvalg > Bytter mellom radstreker, Bytter mellom kolonnestreker eller Bytter mellom fyll.
3. Velg Ingen under Vekslende mønstre, og velg OK.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Interaktivitet

Opprette og redigere forvalg for bevegelse (video 5:23)
Anne-Marie Concepcion  (01. january 2011)
Veiledning – video
Se hvordan du redigerer og tilpasser forhåndsinnstillinger for bevegelsesbane, som gjør at du kan animere bilder eller tekst i InDesign.

Opprette kryssreferanser (video 5:45), CS4-CS6
David Blatner  (01. january 2011)
Veiledning – video
Gå gjennom fremgangsmåten for å legge til kryssreferanser. Opprett kryssreferanser som kan oppdateres raskt når målteksten eller
pagineringen endres. Opprett et egendefinert kryssreferanseformat.

Opprette dokumenter med interaktive funksjoner (video 8:06)
Anne-Marie Concepcion  (01. january 2011)
Veiledning – video
Lær hvordan du bruker Medier-panelet, Forhåndsvisning-panelet og Tidsberegning-panelet for å angi hva som skjer når.

Opprette interaktive dokumenter raskt (PDF, 201 kB)
Referanse  (01. january 2011)
En nyttig opplæring om hvordan du legger til interaktivitet til dokumentene dine.

Opprette objekter med flere tilstander (PDF, 203 kB)
Referanse  (01. january 2011)
Denne korte opplæringen viser deg hvordan du oppretter objekter med flere tilstander for å legge til interaktivitet.

Opprette rike interaktive dokumenter (PDF, 6,7 MB)
Referanse  (01. january 2011)
Lær hvordan du oppretter rike interaktive dokumenter ved å bruke InDesign.

Utforske nye FLA-eksportvalg (video 6:26)
Anne-Marie Concepcion   (01. january 2011)
Veiledning – video
Se hvordan du publiserer InDesign-prosjektet ditt i en rekke Flash-formater ved hjelp av den forbedrede dialogboksen Eksporter i
InDesign CS5 og nyere.
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Legge til et skjemafelt
Angi tabulatorrekkefølge

Arbeidsflyt for skjemaer

Med InDesign kan du utforme skjemaer som du eksporterer videre direkte til PDF-format. InDesign støtter nå skjemafelt og ekstra
skjemahandlinger. Biblioteket Knapper og skjemaer (Vindu > Interaktiv > Knapper og skjemaer) har skjemaobjekter som du kan bruke for å
designe interaktive skjemaer.

Med InDesign kan du opprette enkle skjemaer i InDesign uten å måtte ordne PDF-dokumentet i Acrobat etter publisering. Du kan legge til enkle
skjemaobjekter i dokumentets sider. Vanlige felttyper som tekstfelt, alternativknapper, avmerkingsbokser eller signaturer støttes. Du kan også
legge til handlinger for å sende inn skjemaet via e-post eller skrive det ut.

I tillegg til den grunnleggende designen kan du også bruke de kreative mulighetene i InDesign for å gi skjemaet ditt et ekstra piff.

Legg til heldekkende strøk og fyll i skjemafeltene i PDF-en.
Legg til egendefinerte Av-, På- og Hold over-tilstander for knapper, avmerkingsbokser og alternativknapper.
Angi skriftstørrelse for tekstinndatafelt.

For å samle inn kredittkortinformasjon kan du for eksempel bruke kredittkortikoner med forskjellige bilder for hver tilstand som alternativknapper.

For å bruke avanserte skjemaarbeidsflyter kan du eksportere det grunnleggende skjemaet og deretter fortsette redigeringen i Adobe Acrobat.

Legge til et skjemafelt

Bruk Knapper og skjemaer-panelet for å legge til skjemafelter i layouten. Fremgangsmåten for å legge til interaktive skjemafelter er den samme
som for å legge til knapper, så du trenger ikke lære nye fremgangsmåter. Du kan opprette et skjema som fungerer med Adobe Reader eller Adobe
Acrobat. Med InDesign kan du opprette noen stilige skjemaer som du vanligvis ikke kan opprette i Acrobat.

Knapper og skjemaer-panelet

1. Plasser en ramme der du vil sette inn skjemafeltet.
2. Åpne Knapper og skjemaer-panelet (Vindu > Interaktiv > Knapper og skjemaer).
3. Merk rammen og velg en skjemaobjekttype fra Type-listen. Alternativt kan du høyreklikke en ramme og velge Interaktiv > Konverter til [...]
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4. Skriv inn et navn på skjemafeltet. For å opprette en gruppe alternativknapper må alle de individuelle knappene ha samme navn.
5. Velg en hendelse, og legg til handlinger tilknyttet den. Prosedyrer som Tøm skjema, Skriv ut skjema og Send skjema er lagt til. I prosedyren

Send skjema angir du URL-adresse som "mailto:xyz@example.com.
6. For en alternativknapp, avmerkingsboks eller knapper: Velg utseendeattributter for forskjellige tilstander. InDesign legger til standardgrafikk

for de forskjellige tilstandene, men du kan legge til din egen.
7. Angi PDF-valg:

Beskrivelse – Den innskrevne verdien vises som verktøytips og brukes for å opprette tilgjengelige skjemaer
Verdi for knapp – Denne verdien tilsvarer eksportverdien i Acrobat og kan også brukes for å identifisere en alternativknapp i en gruppe i
et tilgjengelig skjema. 

Angi tabulatorrekkefølge

For å lage brukervennlige og tilgjengelige skjemaer, er det nødvendig å tilordne en nyttig tabulatorrekkefølge. Brukerne kan navigere gjennom
skjemafeltene uten å bruke en pekerenhet. Hvis man trykker på tabulatorknappen, skifter fokus til neste logiske felt.

Det finnes to måter å angi en tabulatorrekkefølge i en kodet PDF-fil på:

Bruk Artikler-panelet (Vinduer > Artikkel) for å angi en tilpasset tabulatorrekkefølge
Velg Objekt > Interaktiv > Angi tabulatorrekkefølge.

Bruke Artikler for å angi tabulatorrekkefølge

Bruke Artikler-panelet for å angi tabulatorrekkefølge

1. Åpne Artikler-panelet (Vindu > Artikler).

2. Dra skjemafeltene til Artikler-panelet.

3. Dra skjemafeltene i Artikler-panelet for å plassere feltene i riktig rekkefølge.

For å la skjermlesere bruke den angitte rekkefølgen aktiverer du Bruk til leserekkefølge i kodete PDF-er fra menyen i artikkelpanelet. Husk å
velge alternativet Opprett kodet PDF når du eksporterer PDF-en.

Bruke Struktur for å angi tabulatorrekkefølge

1. Velg Objekter > Interaktiv > Angi tabulatorrekkefølge.
2. Velg Flytt opp eller Flytt ned for å ordne elementene i den ønskede tabulatorrekkefølgen.

Når du eksporterer til en interaktiv PDF-fil, aktiverer du Bruk struktur for tabulatorrekkefølge i dialogboksen PDF-eksport.

Se også
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Oversikt over Hyperkoblinger-panelet

Du kan opprette hyperkoblinger, slik at en leser kan klikke på en kobling for å hoppe til andre plasseringer i det samme dokumentet eller til andre
dokumenter eller Internett-områder, når du eksporterer til Adobe PDF eller SWF i InDesign. Hyperkoblinger som du eksporterer til PDF eller SWF i
InCopy, er ikke aktive.

En kilde er tekst, en tekstramme eller en grafikkramme som det er opprettet en hyperkobling til. Et mål er URL-adressen, filen, e-postadressen,
siden, tekstankeret eller det delte målet som en hyperkobling går til. En kilde kan bare hoppe til ett mål, men et hvilket som helst antall kilder kan
hoppe til samme mål.

En kilde er tekst eller grafikk som det er opprettet en hyperkobling til. Et mål er URL-adressen, filen, e-postadressen, siden, tekstankeret eller det
delte målet som en hyperkobling går til. En kilde kan bare hoppe til ett mål, men et hvilket som helst antall kilder kan hoppe til samme mål.

Hvis du vil at kildeteksten skal genereres fra målteksten, setter du inn en kryssreferanse i stedet for å legge til en hyperkobling. Se
Kryssreferanser.

Hyperkoblingspanel

A. Liste over hyperkoblinger i gjeldende dokument B. Trafikklysindikatorer for hurtig tilbakemelding om URL-tilgjengelighet. C. E-postkobling D.
Klikkbart sidetall – tar deg til siden der koblingen befinner seg, og merker koblingen 

Åpne Hyperkoblinger-panelet

Velg Vindu > Interaktiv > Hyperkoblinger.

Sortere hyperkoblinger i Hyperkoblinger-panelet
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Velg Sorter på menyen i Hyperkoblinger-panelet, og velg deretter blant følgende:

Viser hyperkoblingene i den rekkefølgen de ble lagt til i dokumentet.

Viser hyperkoblingene i alfabetisk rekkefølge.

Viser hyperkoblingene i grupper av lignende typer.

Vise hyperkoblinger i mindre rader

Velg Små panelrader på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

Opprette hyperkoblinger

Du kan opprette hyperkoblinger til sider, URL-adresser, tekstankere, e-postadresser og filer. Hvis du oppretter en hyperkobling til en side eller et
tekstanker i et annet dokument, må du kontrollere at de eksporterte filene vises i samme mappe.

Hvis du vil vise eller skjule hyperkoblinger, velger du Vis > Tillegg > Vis/Skjul hyperkoblinger.

Hyperkoblinger inkluderes i eksporterte Adobe PDF-filer hvis Hyperkoblinger er aktivert i dialogboksen Eksporter Adobe PDF i InDesign.
Hyperkoblinger inkluderes i den eksporterte SWF-filen hvis Inkluder hyperkoblinger er aktivert i dialogboksen Eksporter SWF.

Opprette en hyperkobling til en webside (URL-adresse)

Du kan bruke flere ulike metoder for å opprette hyperkoblinger til URL-adresser. Når du angir en URL-adresse, kan du bruke en hvilken som helst
gyldig Internett-ressursprotokoll: http://, file://, ftp:// eller mailto://.

Du kan også bruke Knapper-funksjonen for å koble til websider. (Se Knapper.)

I InDesign CC formateres hyperkoblinger automatisk med hyperkoblingsstilen – blå tekst med understreking.

1. Høyreklikk den merkede teksten, rammen eller grafikken, og velg deretter Hyperkoblinger > Ny hyperkobling. Dialogboksen Ny hyperkobling
vises.

2. Angi et riktig URL-mål:

Skriv eller lim inn URL-navnet (for eksempel http://www.adobe.com) i tekstboksen URL-adresse. Kontroller at URL-alternativet velges i
rullegardinlisten Koble til

-ELLER-
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Velg en URL-adresse som ble lagt til tidligere, i URL-rullegardinlisten. Hyperkoblingsutseendet er det samme som det som ble brukt i
den tidligere URL-adressen.

3. Velg OK.

Hvis en URL-hyperkobling ikke fungerer i den eksporterte PDF-filen, kan det hende at hyperkoblingen er av typen Delt mål. Fjern merket i
avmerkingsboksen Delt mål for hyperkobling, og velg OK.

Opprette en hyperkobling til en fil

Når du oppretter en hyperkobling til en fil, åpnes filen i det opprinnelige programmet, for eksempel Microsoft Word for DOC-filer, hvis du klikker på
hyperkoblingen i den eksporterte PDF- eller SWF-filen.

Sørg for at filen du angir, er tilgjengelig for alle som åpner PDF- eller SWF-filen du eksporterer. Hvis du for eksempel sender den eksporterte PDF-
filen til en kollega, må du angi en fil som ligger på en delt server og ikke på den lokale harddisken din.

1. Velg teksten, rammen eller grafikken som du vil skal være kilden til hyperkoblingen.

2. Velg Ny hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet, eller velg Opprett ny hyperkobling nederst i Hyperkoblinger-panelet.

3. I dialogboksen Ny hyperkobling velger du Fil på Kobling til-menyen.

4. Under Bane skriver du inn banenavnet eller klikker på mappeknappen for å finne og dobbeltklikke på filnavnet.

5. Velg Delt mål for hyperkobling hvis du vil at filen skal arkiveres i Hyperkoblinger-panelet, slik at den enkelt kan brukes på nytt.

6. Angi utseendet til hyperkoblingskilden, og velg deretter OK.

Opprette en hyperkobling til en e-postmelding

1. Velg teksten, rammen eller grafikken som du vil skal være kilden til hyperkoblingen.

2. Velg Ny hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet, eller velg Opprett ny hyperkobling nederst i Hyperkoblinger-panelet.

3. I dialogboksen Ny hyperkobling velger du E-post på Kobling til-menyen.

4. I feltet Adresse skriver du inn e-postadressen, for eksempel brukernavn@firma.com.

5. I feltet Emnelinje skriver du inn teksten som vises i emnelinjen i e-postmeldingen.

6. Velg Delt mål for hyperkobling hvis du vil at e-postmeldingen skal arkiveres i Hyperkoblinger-panelet, slik at den enkelt kan brukes på nytt.

7. Angi utseendet til hyperkoblingskilden, og velg deretter OK.

Opprette en hyperkobling til en side

Du kan opprette en hyperkobling til en side uten at du må opprette et mål først. Ved å opprette et sidemål, kan du imidlertid angi et sidetall og en
visningsinnstilling.

1. Velg teksten, rammen eller grafikken som du vil skal være kilden til hyperkoblingen.

2. Velg Ny hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet, eller velg Opprett ny hyperkobling nederst i Hyperkoblinger-panelet.

3. I dialogboksen Ny hyperkobling velger du Side fra Kobling til-menyen.

4. Velg dokumentet som inneholder målet du vil hoppe til, under Dokument. Alle åpne dokumenter som er arkivert, er oppført på listen. Hvis
dokumentet du ser etter, ikke er åpent, velger du Bla gjennom fra listen, finner filen og velger Åpne.

5. I feltet Side angir du sidenummeret du vil hoppe til.

6. Gjør ett av følgende under Zoomeinnstilling for å velge visningstilstand for siden hyperkoblingen viser til:

Velg Fast hvis du vil vise forstørrelsesnivået og sideplasseringen som ble brukt da du opprettet koblingen.

Velg Tilpass visning hvis du vil vise den synlige delen av den gjeldende siden som målet.

Velg Tilpass etter vindu hvis du vil vise den gjeldende siden i målvinduet.
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Velg Tilpass bredde eller Tilpass høyde hvis du vil vise bredden eller høyden på gjeldende side i målvinduet.

Velg Tilpass synlig hvis du vil vise siden slik at tekst og grafikk tilpasses etter bredden på vinduet, som vanligvis betyr at margene ikke
vises.

Velg Behold zoom hvis du vil vise målvinduet i forstørrelsen som leseren bruker når han/hun klikker på hyperkoblingen.

7. Angi valg for utseende, og velg OK.

Opprette et mål for en hyperkobling

Det er bare nødvendig å opprette et mål for hyperkobling hvis du oppretter en hyperkobling eller kryssreferanse til et tekstanker. Et tekstanker kan
peke til et utvalg av tekst eller til plasseringen av innsettingspunktet. Deretter oppretter du hyperkoblingen eller kryssreferansen som peker til målet
for hyperkoblingen. Du kan også opprette hyperkoblingsmål for sider og URL-adresser, men det er ikke nødvendig med et mål for disse
koblingene.

Mål for hyperkoblinger som du oppretter, vises ikke i Hyperkoblinger-panelet: De vises i dialogboksen som vises når du oppretter eller redigerer
hyperkoblinger.

1. Hvis du oppretter et tekstanker, kan du bruke tekstverktøyet til å plassere innsettingspunktet, eller du kan markere tekstområdet du vil bruke
som anker.

Du kan ikke angi et ankermål for tekst på en malside.

2. Velg Nytt mål for hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

3. Velg Tekstanker på Type-menyen. Skriv inn et navn på tekstankeret, og velg OK.

4. Gjør ett av følgende, og klikk på OK:

Velg Tekstanker på Type-menyen. Angi et navn for tekstankeret.

Velg Side på Type-menyen. Angi sidenummeret du vil gå til, og zoominnstillingen. Skriv inn et navn på siden, eller velg Navn med
sidetall for å gi navn til målet automatisk basert på sidetallet og zoominnstillingen du angir.

Velg URL-adresse på Type-menyen. Skriv inn eller lim inn en URL-adresse, for eksempel http://www.adobe.com/no. Du kan bruke en
hvilken som helst gyldig Internett-ressursprotokoll: http://, file://, ftp:// eller mailto://.

Opprette en hyperkobling til et tekstanker

1. Velg teksten, rammen eller grafikken som du vil skal være kilden til hyperkoblingen.

2. Velg Ny hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet, eller velg Opprett ny hyperkobling nederst i Hyperkoblinger-panelet.

3. Velg Tekstanker på Kobling til-menyen.

4. Velg dokumentet som inneholder målet du vil hoppe til, under Dokument. Alle åpne dokumenter som er arkivert, er oppført på listen. Hvis
dokumentet du ser etter, ikke er åpent, velger du Bla gjennom fra listen, finner filen og velger Åpne.

5. På Tekstanker-menyen velger du målet for tekstankeret som du opprettet.

6. Angi valg for utseendet på hyperkoblingen, og velg OK.

Opprette en hyperkobling til et hvilket som helst delt mål

Hvis du velger Delt mål når du oppretter en hyperkobling, kan du angi et hvilket som helst navngitt mål. Et mål navngis når du legger til en URL-
adresse ved hjelp av tekstboksen URL-adresse, eller når du velger Delt mål mens du oppretter en hyperkobling til en URL-adresse, fil eller e-
postadresse.

1. Velg teksten, rammen eller grafikken som du vil skal være kilden til hyperkoblingen.

2. Velg Ny hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet, eller velg Opprett ny hyperkobling nederst i Hyperkoblinger-panelet.

3. I dialogboksen Ny hyperkobling velger du Delt mål på Kobling til-menyen.

4. Velg dokumentet som inneholder målet du vil hoppe til, under Dokument. Alle åpne dokumenter som er arkivert, er oppført på listen. Hvis
dokumentet du ser etter, ikke er åpent, velger du Bla gjennom fra listen, finner filen og velger Åpne.
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Tegnmal

Type

Utheving

Farge

Bredde

Stil

5. Velg et mål fra Navn-menyen.

6. Angi valg for utseendet på hyperkoblingen, og velg OK.

Valg for utseendet på hyperkobling

Valgene bestemmer utseendet på hyperkoblings- eller kryssreferansekilden i den eksporterte PDF- eller SWF-filen. Disse alternativene for
utseende vises også i InDesign-dokumentet hvis du velger Vis > Tillegg > Vis hyperkoblinger.

Velg en tegnmal som skal brukes på hyperkoblingskilden.  Som standard bruker InDesign hyperkoblingsstilen på den valgte teksten eller
det valgte objektet. For tekst kan du enkelt velge en annen mal fra rullegardinlisten Mal i dialogboksen Ny hyperkobling. Når det gjelder objekter
uten tekst, bruker InDesign en visuell identifikator for utformingstid for koblingene – prikkete linje rundt objektet med farge som er arvet fra
lagfargen.
Tegnmalen brukes i tekstkoblinger

Tegnmalen legges til i dokumentets tegnmalliste. Malen skrives ut og eksporteres.

Visuell ID brukt for objektkoblinger

Et prikkete omriss brukes på de koblede objektene. Det er bare en visuell identifikator, og den skrives ikke ut eller eksporteres.

Velg Synlig rektangel eller Usynlig rektangel.

Velg Inverter, Kontur, Innfelling eller Ingen. Disse valgene bestemmer utseendet på hyperkoblingen når det klikkes på den i PDF- eller
SWF-filen.

Velg en farge for det synlige hyperkoblingsrektangelet.

Velg Tynn, Middels eller Tykk for å angi tykkelsen på hyperkoblingsrektangelet.

Velg Heltrukket eller Stiplet for å angi utseendet på hyperkoblingsrektangelet.

Konvertere URL-adresser til hyperkoblinger

Du kan søke etter og konvertere URL-adresser (for eksempel "www.adobe.com") i dokumentet og konvertere dem til hyperkoblinger.

1. Velg Konverter URL-adresser til hyperkoblinger på menyen i Hyperkoblinger-panelet.
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2. Under Omfang angir du om du vil konvertere URL-adresser i hele dokumentet, i gjeldende artikkel eller i gjeldende markering.

3. Hvis du vil bruke en tegnmal på hyperkoblingen, velger du en avsnittsmal på Tegnmal-menyen.

4. Gjør ett av følgende, og klikk deretter Ferdig.

Klikk Søk etter for å finne neste URL-adresse.

Klikk Konverter for å konvertere gjeldende URL-adresse til en hyperkobling.

Klikk Konverter alle for å konvertere alle URL-adresser til hyperkoblinger.

Administrere hyperkoblinger

Bruk Hyperkoblinger-panelet til å redigere, slette, tilbakestille eller finne hyperkoblinger. I InCopy kan du bare administrere hyperkoblinger hvis
artikkelen sjekkes ut for redigering.

Redigere hyperkoblinger

1. Høyreklikk den hyperkoblede teksten eller det hyperkoblede objektet, og velg deretter Hyperkoblinger > Rediger hyperkobling.

-ELLER-

Dobbeltklikk på objektet du vil redigere, i Hyperkoblinger-panelet.

2. Gjør de nødvendige endringene av hyperkoblingen i dialogboksen Rediger hyperkoblinger, og velg deretter OK.

Hvis du vil redigere en hyperkobling til en URL-adresse, markerer du hyperkoblingen, redigerer URL-adressen i tekstboksen URL-adresse
og trykker deretter på Tab eller Enter.

Slette hyperkoblinger

Når du fjerner en hyperkobling, beholdes tekst eller grafikk.

Marker objektet eller objektene du vil fjerne, i Hyperkoblinger-panelet, og velg deretter Slett-knappen nederst i panelet.

Endre navn på en hyperkoblingskilde

Hvis du endrer navnet på hyperkoblingskilden, endres måten den vises på i Hyperkoblinger-panelet.

1. Velgu hyperkoblingen i Hyperkoblinger-panelet.

2. Velg Gi hyperkobling nytt navn på menyen i Hyperkoblinger-panelet, og angi et nytt navn.

Redigere eller slette mål for hyperkoblinger

1. Åpne dokumentet der målet finnes.

2. Velg Valg for mål for hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

3. Marker navnet på målet du vil redigere, under Mål.

4. Gjør ett av følgende:

Velg Rediger, og endre målet etter behov.

Velg Slett hvis du vil fjerne målet.

5. Når du er ferdig med å redigere eller slette mål, velger du OK.
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Tilbakestille eller oppdatere hyperkoblinger

1. Marker tekstområdet, tekstrammen eller grafikkrammen som skal være den nye kilden for hyperkoblingen. Det kan for eksempel hende at du
vil velge ekstra tekst som skal inkluderes i kilden.

2. Marker hyperkoblingen i Hyperkoblinger-panelet.

3. Gjør ett av følgende:

Velg Tilbakestill hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

Hvis du vil oppdatere hyperkoblinger til eksterne dokumenter, velger du Oppdater hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

Gå til kilden eller ankeret for en hyperkobling

Hvis du vil finne kilden for en hyperkobling eller kryssreferanse, markerer du elementet du vil finne, i Hyperkoblinger-panelet. Velg Gå til kilde
på menyen i Hyperkoblinger-panelet. Teksten eller rammen markeres.
Hvis du vil finne målet for en hyperkobling eller kryssreferanse, markerer du elementet du vil finne, i Hyperkoblinger-panelet. Velg Gå til mål
på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

Hvis elementet er et URL-mål, startes eller aktiveres nettleseren, slik at målet vises. Hvis objektet er et tekstankermål eller et sidemål, hopper
InDesign til dette stedet.

Redigere hyperkoblinger som er importert fra Word

Når du importerer et Microsoft Word-dokument med hyperkoblinger til et InDesign-dokument, kan det vises en boks eller ramme rundt URL-
hyperkoblinger (for eksempel www.adobe.com). InDesign-dokumentet arver en blå fargeprøve kalt Word_R0_G0_B255. Dokumentet arver også
tegnmalen Hyperkobling, som understreker teksten og legger til den blå fargen.

Hvis du vil fjerne boksen, dobbeltklikker du på hyperkoblingen i Hyperkoblinger-panelet. Under Utseende velger du Usynlig rektangel på Tekst-
menyen og klikker deretter på OK.

Du kan også slette den importerte fargeprøven. Når du gjør dette, kan du erstatte den med en annen fargeprøve. Se Slett enkeltstående
fargeprøver.

Før du monterer Word-dokumentet i InDesign, kan du eventuelt fjerne hyperkoblingene fra URL-adressene i Word-dokumentet for å unngå at
dokumentet arver denne formateringen. Se Word-dokumentasjonen. En annen mulighet er å opprette en tegnmal med navnet Hyperkobling i
InDesign-dokumentet før du importerer. Når du importerer Word-dokumentet, blir InDesign-malen med samme navn brukt som standard.

Adobe anbefaler også
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Kryssreferanser

Til toppen av siden

Merk:

Sette inn kryssreferanser
Bruke kryssreferanseformater
Administrere kryssreferanser

Hvis du skriver en brukerhåndbok eller et referansedokument, kan det hende at du vil inkludere en kryssreferanse til leseren fra én del av
dokumentet til en annen. Eksempel: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skogmus på side 249. Du kan angi om en
kryssreferanse skal avledes fra en avsnittsmal, for eksempel en overskriftsmal, eller fra et tekstanker du har opprettet. Du kan også angi formatet
for kryssreferanser, for eksempel bare Sidetall eller Fullt avsnitt og sidetall.

Sette inn kryssreferanser

Bruk Kryssreferanser-panelet for å sette inn kryssreferanser i dokumentet. Velg Vindu > Tekst og tabeller > Kryssreferanser for å åpne panelet.

A. Klikk på den grønne indikatoren for å gå til målet. B. Klikk på sidetallet for å velge kilden. C. Klikk på ikonet for å opprette en kryssreferanse. 

Teksten som det henvises til, er målteksten. Teksten som genereres fra målteksten, er kildekryssreferansen.

Når du setter inn en kryssreferanse i dokumentet, kan du velge blant flere forhåndsutformede formater, eller du kan opprette et egendefinert
format. Du kan bruke en tegnmal på hele kryssreferansekilden eller på teksten i kryssreferansen. Kryssreferanseformater kan synkroniseres på
tvers av en bok.

Kildeteksten til en kryssreferanse kan redigeres og brytes over flere linjer.

Kryssreferanser inkluderes i eksporterte Adobe PDF-filer hvis Hyperkoblinger er valgt i dialogboksen Eksporter Adobe PDF i InDesign.
Kryssreferanser inkluderes i den eksporterte SWF-filen hvis Inkluder hyperkoblinger er valgt i dialogboksen Eksporter SWF.
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Til toppen av siden

Sette inn kryssreferanser

A. Valgt målavsnitt B. Klikk her for å opprette eller redigere kryssreferanseformat. 

1. Sett innsettingspunktet der du vil at kryssreferansen skal settes inn.

2. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Ny kryssreferanse:

Velg Tekst > Hyperkoblinger og kryssreferanser > Sett inn kryssreferanse.

Velg Vindu > Tekst og tabeller > Kryssreferanser, og velg deretter Sett inn kryssreferanse fra panelmenyen.

Klikk på knappen Opprett ny kryssreferanse i panelet.

3. Velg Avsnitt eller Tekstanker på Kobling til-menyen i dialogboksen.

Hvis du velger Avsnitt, kan du opprette en kryssreferanse til et hvilket som helst avsnitt i dokumentet du angir.

Hvis du velger Tekstanker, kan du opprette en kryssreferanse til en hvilken som helst tekst som du har opprettet et hyperkoblingsmål i. (se
Opprette et hyperkoblingsmål.) Det er spesielt nyttig å opprette et tekstanker hvis du vil bruke annen tekst enn det faktiske målavsnittet.

4. I feltet Dokument velger du dokumentet som inneholder målet som du vil henvise til. Alle åpne dokumenter som er arkivert, er oppført på
listen. Hvis dokumentet du ser etter, ikke er åpent, velger du Bla gjennom, finner filen og velger Åpne.

5. Velg en avsnittsmal (for eksempel Head1) i boksen til venstre for å begrense antall valg, og velg deretter avsnittet du vil henvise til. (Eller,
hvis Tekstanker er angitt, velger du tekstankeret.)

6. Velg kryssreferanseformatet du vil bruke, på Format-menyen.

Du kan redigere disse kryssreferanseformatene eller opprette dine egne. Se Bruke kryssreferanseformater.

7. Spesifiser kryssreferansens PDF-visningsalternativer.

8. Velg OK.

Når du setter inn en kryssreferanse, vises det et tekstankermerke  Du kan vise dette merket når du velger Tekst > Vis skjulte tegn. Hvis dette
merket flyttes eller slettes, fungerer ikke kryssreferansen.

Bruke kryssreferanseformater

597

http://idiom-q-win-1/no/indesign/using/hyperlinks.html#create_a_hyperlink_destination


Merk:

Flere kryssreferanseformater vises som standard i dialogboksen Ny kryssreferanse. Du kan redigere disse formatene, slette dem eller opprette
dine egne.

Hvis du har slettet eller redigert kryssreferanseformater i dokumentet og vil gjenopprette dem til standardformatene, kan du velge Last inn
kryssreferanseformater på panelmenyen og velge et dokument med formater som ikke kan redigeres. Du kan også synkronisere
kryssreferanseformater i en bok.

Opprette eller redigere kryssreferanseformater

I motsetning til andre forhåndsinnstillinger kan kryssreferanseformater redigere eller slettes. Når du redigerer et kryssreferanseformat, oppdateres
eventuelle kildekryssreferanser som bruker dette formatet, automatisk.

1. Gjør ett av følgende:

Velg Definer kryssreferanseformater på menyen i Kryssreferanser-panelet.

Når du oppretter eller redigerer en kryssreferanse, velger du knappen Opprett eller rediger kryssreferanseformater .

2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Kryssreferanseformater:

Hvis du vil redigere et format, velger du formatet til venstre.

Hvis du vil opprette et format, velger du et format som du vil basere det nye formatet på, og klikker deretter på knappen Opprett format 

. Da opprettes det et duplikat av det valgte formatet.

3. I feltet Navn angir du navnet på formatet.

4. I tekstboksen Definisjon legger du til eller fjerner du tekst etter behov. Klikk på byggeblokkikonet for å sette inn byggeblokker fra en meny.

Klikk på spesialtegnikonet for å velge tankestreker, mellomrom, anførselstegn og andre spesialtegn.

5. Hvis du vil bruke en tegnmal på hele kryssreferansen, velger du Tegnmal for kryssreferanse, og deretter velger eller oppretter du tegnmalen
fra menyen.

Du kan også bruke Tegnmal-byggeblokken når du vil bruke en tegnmal på tekst i kryssreferansen.

6. Velg Arkiver for å arkivere endringene. Velg OK når du er ferdig.

Byggeblokker for kryssreferanser

Byggeblokker Resultat Eksempel

Sidetall Setter inn sidetallet. på side <pageNum/>

på side 23

Avsnittstall Setter inn avsnittstallet i en
kryssreferanse til en nummerert liste.

Se <paraNum/>

Se 1

I dette eksemplet brukes 1 bare fra
avsnittet 1. Dyr.

Avsnittstekst Setter inn avsnittsteksten uten
avsnittstallet i en kryssreferanse til en
nummerert liste.

Se <paraText/>

Se Dyr

I dette eksemplet brukes 1 bare fra
avsnittet 1. Dyr.

Fullt avsnitt Setter inn hele avsnittet, inkludert
avsnittstall og avsnittstekst.

Se <fullPara/>

Se 1. Dyr

Delvis avsnitt Du kan bruke dette valget til å
opprette en kryssreferanse til det
første avsnittet, opp til det angitte

Se <fullPara delim=”:”
includeDelim=”usann”/>
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Opprette kryssreferanser til delvise avsnitt

Du kan utforme kryssreferanseformater slik at de inneholder den første delen av et avsnitt. Hvis du for eksempel har overskrifter i dokumentet som
ser slik ut: Kapittel 7 – Granada til Barcelona, kan du opprette en kryssreferanse som bare henviser til Kapittel 7.

Kryssreferanse til delvis avsnitt

skilletegnet, for eksempel et kolon eller
en lang tankestrek.

Se kapittel 7

I dette eksemplet brukes bare Kapittel
7 fra tittelen Kapittel 7: Hunder og
katter.

Angi skilletegnet (som : i dette
eksemplet), og angi om skilletegnet
skal ekskluderes (usann eller 0) eller
inkluderes (sann eller 1) i
kildekryssreferansen.

Se Opprette kryssreferanser til delvise
avsnitt.

Tekstankernavn Setter inn tekstankernavnet. Du kan
opprette tekstankere ved å velge Nytt
mål for hyperkobling på menyen i
Hyperkoblinger-panelet.

Se <txtAnchrName/>

Se figur 1

Kapittelnummer Setter inn kapittelnummeret. i kapittel <chapNum/>

i kapittel 3

Filnavn Setter inn filnavnet på måldokumentet. i <fileName/>

i newsletter.indd

Tegnmal Bruker en tegnmal på tekst i en
kryssreferanse.

Se <cs name=”bold”><fullPara/></cs>
på side <pageNum>

Se Dyr på side 23.

Angi tegnmalnavnet, og inkluder
teksten som du vil bruke tegnmalen
på, mellom kodene <cs name=””> og
</cs>.

Se Bruke tegnmaler i en
kryssreferanse.
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A. Kryssreferansekilden slutter med en lang tankestrek (^_) B. usann ekskluderer den lange tankestreken fra kilden 

Når du setter inn byggeblokken Delvis avsnitt, må du gjøre to ting. Først må du angi skilletegnet mellom anførselstegnene. Skilletegnet er tegnet
som avslutter avsnittet. Vanlige skilletegn omfatter kolon (Kapittel 7: Granada), punktum (Kapittel 7. Granada) og tankestreker (Kapittel 7 –
Granada). Hvis du setter inn spesialtegn som lange tankestreker (^_), lange mellomrom (^m) og punkttegn (^8), angir du et valg fra menyen som
vises når du klikker på spesialtegnikonet.

Deretter må du angi om skilletegnet skal ekskluderes (Kapittel 7) eller inkluderes (Kapittel 7 –). Bruk includeDelim=”usann” for å ekskludere
skilletegnet og includeDelim=”sann” for å inkludere skilletegnet. I stedet for usann eller sann, kan du bruke henholdsvis 0 eller 1.

Bruke tegnmaler i en kryssreferanse

Hvis du vil fremheve et avsnitt med tekst i en kryssreferanse, kan du bruke Tegnmal-byggeblokken. Denne byggeblokken består av to koder. <cs
name=”malnavn”>-koden indikerer hvilken mal som brukes, og </cs>-koden avslutter tegnmalen. All tekst eller alle byggeblokker mellom disse
kodene er formatert i den angitte malen.

Bruke en tegnmal på en del av kryssreferansen

A. Denne koden bruker en tegnmal kalt Rød.  B. Denne koden avslutter tegnmalformateringen. C. En tegnmal kalt Fet brukes på resten av
kryssreferansekilden. 

1. Opprett tegnmalen du vil bruke.

2. I dialogboksen Kryssreferanseformater oppretter eller redigerer du formatet du vil bruke.

3. I feltet Definisjon velger du teksten og byggeblokkene som du vil bruke avsnittsmalen på.

4. Velg Tegnmal på menyen til høyre for definisjonslisten.

5. Skriv inn navnet på avsnittsmalen mellom anførselstegnene nøyaktig slik det vises i Tegnmaler-panelet.

Det skilles mellom store og små bokstaver i malnavn. Hvis tegnmalen er i en gruppe, skriver du inn navnet på gruppen etterfulgt av et kolon
før tegnmalen, for eksempel Malgruppe 1: Rød.

6. Velg Arkiver for å arkivere formatet, og velg deretter OK.

Laste inn (importere) kryssreferanseformater

Når du laster inn kryssreferanseformater fra et annet dokument, erstatter de innkommende formatene eventuelle eksisterende formater som deler
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Til toppen av siden

samme navn.

I InCopy kan du bare importere kryssreferanseformater i frittstående dokumenter. Du kan ikke importere formater fra et InCopy-dokument til et
InDesign-dokument. Hvis det nye eller endrede formatet i InCopy kommer i konflikt med et format i InDesign-dokumentet når artikkelen sjekkes
inn, får InDesign-formatet forrang.

1. Velg Last inn kryssreferanseformater på menyen i Kryssreferanser-panelet.

2. Dobbeltklikk på dokumentet som inneholder kryssreferanseformatene som du vil importere.

Du kan også bruke kryssreferanseformater på tvers av dokumenter ved å synkronisere en bok.

Slette kryssreferanseformatene

Du kan ikke slette et kryssreferanseformat som er brukt på kryssreferanser i dokumentet.

1. I dialogboksen Kryssreferanseformater velger du formatet du vil slette.

2. Klikk på Slett format-knappen.

Administrere kryssreferanser

Når du setter inn en kryssreferanse, viser Kryssreferanser-panelet statusen til kryssreferansen. Ikoner angir for eksempel om målteksten skal vises
på montasjebordet , en malside , et skjult lag , i overskytende tekst  eller i skjult tekst . Kryssreferanser som er koblet til slike
målområder, er uløst. Panelet forteller deg også om målavsnittet er blitt redigert  (også kalt foreldet) eller mangler . Måltekst mangler hvis
enten målteksten eller filen som inneholder målteksten, ikke blir funnet. Hold musepekeren over et hvilket som helst ikon for å vise en beskrivelse
av et verktøytips.

I InCopy kan du bare administrere kryssreferanser hvis artikkelen sjekkes ut for redigering.

Oppdatere kryssreferanser

Et oppdateringsikon angir at målteksten for kryssreferansen er blitt endret, eller at kildeteksten for kryssreferansen er blitt redigert. Du kan enkelt
oppdatere kryssreferansen. Hvis målet flyttes til en annen side, oppdateres kryssreferansen automatisk.

Når du oppdaterer en kryssreferanse, fjernes alle formateringsendringer du har gjort i kildeteksten.

Når du skriver ut eller trykker, blir du varslet hvis kryssreferanser er foreldede eller uløste.

Du kan også bruke Forhåndskontroll-panelet til å angi at du vil varsles når kryssreferanser er foreldet eller uløst. Når du definerer en profil,
velger du Kryssreferanser i delen Tekst. Se Definere forhåndskontrollprofiler.

1. Velg én eller flere foreldete kryssreferanser. Hvis du vil oppdatere alle kryssreferansene, må du kontrollere at det ikke er merket av for noen
av dem.

2. Gjør ett av følgende:

Klikk på knappen Oppdater kryssreferanser-knappen  i Kryssreferanser-panelet.

Velg Oppdater kryssreferanse på menyen i Kryssreferanser-panelet.

Velg Tekst > Hyperkoblinger og kryssreferanser > Oppdater kryssreferanse.

Hvis du vil oppdatere alle kryssreferansene i en bok, velger du Oppdater alle kryssreferanser på menyen i Bok-panelet. Du blir varslet hvis noen
av kryssreferansene forblir uløst.

Koble kryssreferanser på nytt

Hvis den manglende målteksten er blitt flyttet til et annet dokument, eller hvis dokumentet som inneholder målteksten, får nytt navn, kan du koble
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kryssreferansen på nytt. Når du kobler på nytt, fjernes alle endringer du har gjort i kildekryssreferansen.

1. I Kryssreferanser-panelet velger du kryssreferansen du vil koble på nytt.

2. Velg Koble kryssreferanse på nytt på panelmenyen.

3. Finn dokumentet som målteksten vises i, og velg deretter Åpne.

Hvis annen måltekst vises i dette dokumentet, kan du koble flere kryssreferanser på nytt.

Redigere kryssreferanser

Hvis du vil endre utseendet på kildekryssreferansen eller angi et annet format, kan du redigere kryssreferansen. Hvis du redigerer en
kryssreferanse som er koblet til et annet dokument, åpnes dokumentet automatisk.

1. Gjør ett av følgende:

Velg Tekst > Hyperkoblinger og kryssreferanser > Valg for kryssreferanse.

Dobbeltklikk på kryssreferansen du vil redigere, i Kryssreferanser-panelet.

Velg kryssreferansen, og velg deretter Valg for kryssreferanse på menyen i Kryssreferanser-panelet.

2. Rediger kryssreferansen, og velg deretter OK.

Slette kryssreferanser

Når du sletter en kryssreferanse, konverteres kildekryssreferansen til tekst.

1. Marker kryssreferansen eller kryssreferansene du vil slette, i Kryssreferanser-panelet.

2. Klikk på Slett-ikonet, eller velg Slett kryssreferanse på panelmenyen.

3. Velg Ja for å bekrefte.

Hvis du vil fjerne en kryssreferanse helt, kan du også velge kryssreferansekilden og slette den.

Redigere kildeteksten til kryssreferansen

Du kan redigere kildeteksten til kryssreferansen. Fordelen ved å redigere kryssreferansetekst er at du kan endre tegnavstand eller ordmellomrom
etter behov ved manuskriptberegning eller gjøre andre endringer. Ulempen er at hvis du oppdaterer eller kobler kryssreferansen på nytt, fjernes
alle lokale formateringsendringer.
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Knapper

Til toppen av siden

Opprette knapper
Gjøre knapper interaktive
Endre knappeutseendet for berøring og klikking
Opprette objekter med flere tilstander
Opprette aktiveringspunkt for knapp
Angi tabulatorrekkefølgen for knapper

Opprette knapper

Du kan opprette knapper som utfører en handling når dokumentet eksporteres til EPUB for fast layout, PDF- eller SWF-format. Du kan for
eksempel opprette en knapp som går til en annen side eller åpner et nettsted.

Knapp definert til å spille av film i et eksportert PDF-dokument

Når du har opprettet en knapp, kan du gjøre følgende:

Bruk Knapper-panelet til å gjøre knappene interaktive. Når brukeren klikker på en knapp i EPUB for den eksporterte faste layouten, PDF-
eller SWF-filen, utføres det en handling. Se Gjøre knapper interaktive.

Bruk Utseende-delen i Knapper-panelet til å definere utseendet knappen skal ha ved bestemte musehandlinger. Se Endre knappeutseendet
for berøring og klikking.

Bruk Objekttilstander-panelet til å opprette objekter med flere tilstander. Se Opprette objekter med flere tilstander.

Opprett en aktiveringspunkt- eller aktiveringskoblingseffekt som viser et bilde når du holder musepekeren over knappen eller klikker knappen.
Se Opprette aktiveringspunkt for knapp.

Velg arbeidsområdet Interaktivitet når du arbeider med knapper og utformer dynamiske dokumenter.

Opprette en knapp

1. Bruk pennverktøyet eller et tegneverktøy, for eksempel rektangel- eller ellipseverktøyet, til å tegne knappeformen. Om nødvendig kan du
bruke tekstverktøyet til å legge til tekst på knappen, for eksempel Neste eller Kjøp.

Når du skal opprette navigasjonsknapper (for eksempel Neste side eller Forrige side) som vises på flere sider, legger du dem til på en
malside slik at du ikke trenger å opprette dem på nytt på hver side i dokumentet. Disse knappene vises på alle dokumentsider som
malen brukes på.

2. Bruk markeringsverktøyet til å markere bildet, formen eller tekstrammen du vil konvertere.

Du kan ikke konvertere en film, en lyd eller et plakatbilde til en knapp.

3. Klikk på ikonet for Konverter objektet til en knapp i Knapper-panelet (Vindu > Interaktiv > Knapper). Du kan også velge Objekt > Interaktiv >
Konverter til knapp.

4. Gjør ett av følgende i Knapper-panelet:
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I tekstboksen Navn angir du et navn for knappen for å skille den fra andre knapper du har opprettet.

Angi én eller flere handlinger for knappen for å bestemme hva som skjer når det klikkes på knappen i EPUB-, PDF- eller SWF-filen for
den eksporterte faste layouten. Se Gjøre knapper interaktive.

Aktiver flere tilstander og endre utseendet på dem for å finne ut hvordan knappen ser ut når du holder musen over knappen eller klikker
på knappen i EPUB for den eksporterte faste layouten, PDF- eller SWF-filen. Se Endre knappeutseendet for berøring og klikking.

5. Bruke Forhåndsvisning-panelet (Vindu > Interaktiv > Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet / Forhåndsvisning av SWF) til å teste knappen
før du eksporterer dokumentet til EPUB for interaktiv fast layout, PDF eller SWF.

Legge til en knapp fra Eksempelknapper-panelet

Eksempelknapper-panelet inneholder en rekke forhåndsopprettede knapper som du kan dra inn i dokumentet. Disse eksempelknappene inkluderer
effekter som uttoningsforløpning og skygge, med et litt annerledes utseende for Berøring-utseendet. Eksempelknappene tildeles også handlinger.
Eksempelpilknappene er for eksempel forhåndsinnstilt med handlingene Gå til neste side eller Gå til forrige side. Du kan redigere disse knappene
etter dine behov.

Eksempelknapper-panelet er et objektbibliotek. I likhet med alle objektbiblioteker kan du legge til knapper i panelet og fjerne de du ikke ønsker å
bruke. (Se Bruke objektbiblioteker.) Eksempelknappene arkiveres i ButtonLibrary.indl-filen, som ligger i mappen Presets/Button Library i InDesign-
programmappen.

1. Velg Eksempelknapper på menyen i Knapper-panelet for å åpne Eksempelknapper-panelet.

2. Dra en knapp fra Eksempelknapper-panelet til dokumentet. Hvis du vil vise navigasjonsknapper på hver side, legger du til knappene på en
malside.

3. Velg knappen ved hjelp av markeringsverktøyet, og rediger deretter knappen etter behov ved hjelp av Knapper-panelet.

Når du redigerer eksempelknapper, bør du tenke på følgende:

Hvis du legger til tekst på en knapp, må du huske å kopiere og lime inn teksten fra Normal-knappetilstanden til Berøring-knappetilstanden.
Ellers vil ikke teksten du legger til, vises når musen holdes over knappen i EPUB for fast layout, PDF- eller SWF-filen.

Du kan endre størrelsen på knapper. Hvis du drar et par pilknapper for neste side / forrige side, må du endre størrelsen på den første
knappen og deretter markere den andre knappen og velge Objekt > Transformer på nytt > Transformer på nytt.

Test knappen i Forhåndsvisning-panelet.

Konvertere en knapp til et objekt

Når du konverterer en knapp til et objekt, forblir innholdet i knappen på siden uten knappeegenskapene. Alt innhold som er knyttet til knappens
andre tilstander, fjernes også.

1. Bruk markeringsverktøyet til å markere knappen.

2. Velg Objekt > Interaktiv > Konverter til objekt.

Gjøre knapper interaktive

Du kan opprette, redigere og styre interaktive effekter i InDesign. Når dokumentet eksporteres til EPUB for fast layout, PDF eller SWF, kan disse
interaktive handlingene være aktive.

Sett at du for eksempel vil opprette en knapp som gjør at en lyd spilles av i et PDF-dokument. Du kan montere lydfilen i et InDesign-dokument og
deretter opprette en knapp som får lyden til å bli spilt av når du klikker på knappen i PDF-dokumentet.

I dette eksemplet er klikkingen av musen hendelsen, og avspilling av lyden er handlingen.
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Ved slipp opp

Ved klikk

Ved rull over

Ved rull av

Inn i fokus

Denne knappen er definert til å spille av en lyd når museknappen slippes.

Noen handlinger støttes både i PDF- og SWF/EPUB-filer, mens andre handlinger bare støttes i PDF- eller SWF/EPUB-filer. Når du velger
en handling, må du ikke velge en ren PDF-handling hvis du eksporterer til SWF eller EPUB for fast layout. Unngå også å velge en ren
SWF/EPUB-handling hvis du eksporterer til PDF.

Legge til handlinger for knappene

Du kan tilordne handlinger til ulike hendelser. I en eksportert PDF-fil kan du for eksempel angi at det skal spilles av en lyd når musepekeren
kommer inn i knappeområdet, og at det skal spilles av en film når museknappen klikkes på og slippes. Du kan også tilordne flere handlinger til
samme hendelse. Du kan for eksempel opprette en handling som spiller av en film og setter visningszoomen til Faktisk størrelse.

1. Bruk markeringsverktøyet til å merke knappen du opprettet.

2. I Knapper-panelet velger du en hendelse, for eksempel Ved slipp opp, som avgjør hvordan handlinger aktiveres.

3. Klikk på plusstegnknappen ved siden av Handlinger, og velg handlingen du vil tilordne til hendelsen.

4. Angi innstillingene til handlingen.

Hvis du for eksempel velger Gå til første side, angir du zoominnstillingen. Hvis du velger Gå til URL-adresse, angir du adressen til Internett-
siden. Noen handlinger, for eksempel Gå til neste visning, har ikke ekstra innstillinger.

5. Om nødvendig kan du fortsette å legge til så mange handlinger du vil, i en hendelse.

Hvis du vil teste knappen, eksporterer du dokumentet til EPUB for fast layout, PDF eller SWF og viser den eksporterte filen. Hvis du eksporter
til PDF, må du kontrollere at valget Interaktive objekter er angitt. Hvis du eksporterer til SWF, må du kontrollere at Inkluder knapper er valgt.

Hendelsestyper

Hendelser bestemmer hvordan handlinger aktiveres for knapper når du eksporterer dokumentet til EPUB, PDF eller SWF. (I Acrobat kalles
hendelser utløsere.)

Når du slipper museknappen etter et klikk. Dette er den hendelsen som brukes mest, fordi det gir brukeren en siste sjanse til å dra
markøren av knappen og ikke aktivere handlingen.

Når du trykker ned museknappen (uten å slippe den). Hvis ikke du har en bestemt grunn til å bruke Ved klikk, bør du bruke Ved slipp
opp, slik at brukerne har en mulighet til å avbryte handlingen.

Når musepekeren kommer inn i knappeområdet som er definert av knappens markeringsramme.

Når musepekeren går ut av knappeområdet.

Når knappen i en PDF-fil får fokus, enten gjennom en musehandling eller ved at du trykker tabulatortasten.
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Ut av fokus

Gå til mål

Gå til første/siste/neste/forrige side

Gå til URL-adresse

Vis/skjul knapper

Video

Lyd

Animasjon (SWF/EPUB)

Gå til side (SWF/EPUB)

Gå til tilstand (SWF/EPUB)

Gå til neste/forrige tilstand (SWF/EPUB)

Gå til neste visning (PDF)

Gå til forrige visning (PDF)

Åpne fil (PDF)

Vis zoom (PDF)

Når fokus flyttes til en annen knapp eller et annet skjemafelt i PDF-filen.

Handlingstyper

Når du oppretter en handling, indikerer du hva som skjer når den angitte hendelsen finner sted – vanligvis når noen klikker på knappen. Du kan
angi at følgende handlinger skal brukes når hendelsestypen aktiveres:

Hopper til det angitte tekstankeret du har opprettet ved hjelp av Bokmerker- eller Hyperkoblinger-panelet. Se Opprette koblinger til
tekstankere.

Hopper til første, siste, forrige eller neste side i EPUB for fast layout, PDF- eller SWF-filen. Velg et valg på
Zoom-menyen for å bestemme hvordan siden skal vises.

Åpner Internett-siden til den angitte URL-adressen.

Veksler mellom å vise og skjule bestemte knapper i EPUB for den eksporterte faste layouten, PDF- eller SWF-filen. Hvis du for
eksempel vil at en knapp skal vises når du holder musepekeren over en annen knapp, kan du skjule målknappen til den utløses, og opprette en
handling som viser den skjulte knappen når du holder musepekeren over. Se Vise en annen knapp når musepekeren holdes over.

Brukes til å spille av filmen, sette den på pause, stoppe den eller fortsette avspillingen. Bare filmer som er lagt til i dokumentet, vises på
Video-menyen.

Brukes til å spille av lydklippet, sette det på pause, stoppe det eller fortsette avspillingen. Bare lydklipp som er lagt til i dokumentet, vises i
Lyd-menyen.

Brukes til å spille av, ta pause i, stoppe eller fortsette avspillingen av valgt animasjon. Bare animasjoner som er lagt til i
dokumentet, vises på Animasjon-menyen.

Hopper til siden i den angitte SWF-filen.

Hopper til en bestemt tilstand i et objekt med flere tilstander. Hvis for eksempel et objekt med flere tilstander
inneholder flere forskjellige bilder som tilstander, kan du bruke denne handlingen til å vise et bestemt bilde.

Hopper til neste eller forrige tilstand i et objekt med flere tilstander. Disse alternativene er spesielt
nyttige når du klikker gjennom en lysbildefremvisning. Se Opprette objekter med flere tilstander.

Hopper til en side etter at den har gått til forrige visning. På samme måte som Fremover-knappen bare er tilgjengelig
i en nettleser etter at noen har valgt Tilbake-knappen, er dette valget bare tilgjengelig hvis brukeren har gått til en tidligere visning.

Går til den siden i PDF-dokumentet som sist ble vist, eller går tilbake til den forrige zoomstørrelsen som ble brukt.

Starter og åpner filen du angir. Hvis du angir en fil som ikke er PDF, behøver leseren det opprinnelige programmet for å kunne
åpne den. Angi et absolutt banenavn (for eksempel c:\docs\sample.pdf).

Viser siden i henhold til zoomvalget du angir. Du kan endre zoomnivået for siden (for eksempel Faktisk størrelse), sidelayouten
(for eksempel Kontinuerlig - Motstående), eller rotasjonsretningen.

Redigere eller slette knappehandlinger

1. Bruk markeringsverktøyet til å markere knappen.

2. Gjør ett av følgende i Knapper-panelet:
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Hvis du vil deaktivere handlinger, fjerner du avmerkingen ved siden av dem. Deaktivering av hendelser og handlinger kan være nyttig av
hensyn til testing.

Hvis du vil endre rekkefølgen, drar og slipper du handlinger.

Hvis du vil slette en handling, merker du handlingen i listen og klikker på knappen Slett valgt handling .

Hvis du vil redigere en handling, velger du hendelsen som handlingen skal tilordnes, velger handlingen i listen og endrer innstillingene.
Hvis du må erstatte en handling for en eksisterende hendelse, sletter du den og legger til den nye handlingen i hendelsen.

Opprette koblinger til tekstankere

Hvis du oppretter et tekstanker i et InDesign-dokument, kan du angi at en knapp skal hoppe til dette ankeret, selv om ankeret er i et annet
InDesign-dokument. Bruk Bokmerker-panelet og Hyperkoblinger-panelet til å legge til tekstankere. Du kan ikke opprette hopp fra knapper til
bokmerker som ikke er tekstankere.

Hvis du angir et hyperkoblingsmål for en knapp, fungerer ikke hyperkoblingen i EPUB for den eksporterte faste layouten, PDF- eller SWF-
dokumentet.

1. Bruk markeringsverktøyet til å markere knappen.

2. I Knapper-panelet velger du en hendelse som Ved slipp opp, som vil aktivere koblingen.

3. Klikk plussknappen ved siden av Handlinger, og velg Gå til mål.

4. Velg ett av de åpne InDesign-dokumentene på Dokumenter-menyen, eller klikk på mappeikonet til høyre for menyen, og angi filen.

5. Angi et anker som ble opprettet ved hjelp av Bokmerker-panelet eller Hyperkoblinger-panelet.

6. Marker et valg på Zoom-menyen for å bestemme hvordan siden skal vises.

Hvis du angir et anker i et annet dokument, må du huske å eksportere dette måldokumentet til en PDF-fil, og bruke samme filnavn som for
InDesign-dokumentet, men bytte ut INDD-filtypen med PDF. Du må også arkivere PDF-dokumentene i samme mappe for å sikre at koblingene
fremdeles er gyldige i Acrobat eller Reader.

Endre knappeutseendet for berøring og klikking

En knapp består av en gruppe enkeltobjekter som hver representerer et knappeutseende (kalles noen ganger en "tilstand"). Hver knapp kan ha tre
utseender: Normal, Berøring og Klikk. I den eksporterte filen brukes Normal-utseendet så lenge du ikke flytter musepekeren inn i området
(Berøring) eller ikke klikker museknappen i knappeområdet (Klikk). Du kan angi at hvert utseende skal være forskjellig.

Som standard blir alle knapper du oppretter, definert med Normal-utseendet som inneholder knappeteksten eller -bildet. Når du aktiverer et nytt
utseende, kopieres Normal-utseendet. Hvis du vil skille et utseende fra de andre, kan du endre fargen eller legge til tekst eller et bilde.

Knappetilstander

A. Peker utenfor knappeområdet (Normal) B. Peker inne i knappeområdet (Berøring) C. Peker klikker (Klikk) 

Det klikkbare området, eller aktiveringspunktet, til knappen er den firkantede markeringsrammen til den største tilstanden i knappen. En
rund knapp har for eksempel et firkantet aktiveringspunkt.

Endre knappeutseender

Hvis du oppretter en knapp med flere utseender (Normal, Berøring og Klikk), bør du fullføre knappeutformingen før du aktiverer andre utseender.
Når du aktiverer Berøring- eller Klikk-utseendet, kopieres Normal-utseendet.

Noen endringer påvirker bare det valgte utseendet, mens andre endringer påvirker alle aktive utseender. Hvis du velger et utseende og bruker en

607



Merk:

Til toppen av siden

annen bakgrunnsfarge eller redigerer teksten, påvirker endringen bare det valgte utseendet. Hvis du bruker markeringsverktøyet til å flytte eller
endre størrelse på knappen, påvirker endringen alle utseender.

1. Velg Vindu > Interaktiv > Knapper for å vise Knapper-panelet.

2. Bruk markeringsverktøyet til å markere knappen i layouten du vil redigere.

3. Klikk [Berøring] for å aktivere Berøring-utseendet.

Normal-utseendet kopieres til Berøring.

4. Endre utseendet til knappen mens Berøring fortsatt er valgt.

Hvis du vil endre fargen, velger du en fargeprøve på Strek- eller Fyll-menyen i kontrollpanelet.

Hvis du vil montere et bilde i utseendet, markerer du bildet med segmentmarkøren eller dobbeltklikker det eksisterende knappebildet, og
deretter velger du Fil > Monter og dobbeltklikker på en fil.

Hvis du vil lime inn et bilde i en tekstramme, kopierer du bildet til utklippstavlen, markerer utseendet i Knapper-panelet og velger
Rediger > Lim inn i.

Hvis du vil skrive inn tekst, velger du tekstverktøyet, klikker på knappen og skriver inn teksten. Du kan også velge Rediger > Lim inn i for
å kopiere en innlimt tekstramme.

5. Hvis du vil legge til Klikk-utseendet, klikker du [Klikk] for å aktivere det, og deretter følger du den samme fremgangsmåten for å endre
utseendet.

6. Test de forskjellige knappeutseendene i Forhåndsvisning-panelet.

Hvis du vil endre størrelsen på Tilstandsutseende-miniatyrene i Knapper-panelet, velger du Panelvalg på panelmenyen, velger et alternativ og
klikker deretter OK.

Slette og deaktivere utseender

1. Marker utseendet i Knapper-panelet.

2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil slette Berøring- eller Klikk-utseendet, klikker du Slett-ikonet nederst i panelet. Det er spesielt nyttig å kunne slette et utseende
hvis du ofte redigerer Normal-utseendet og ønsker å basere Berøring eller Klikk på det nye Normal-utseendet.

Hvis du vil deaktivere et utseende uten å slette det, klikker du på øyeikonet ved siden av utseendet for å fjerne merkingen av det.
Deaktiverte tilstander blir ikke eksportert til EPUB for fast layout, PDF- eller SWF-filen.

Du kan ikke slette eller deaktivere tilstanden Normal.

Opprette objekter med flere tilstander

Med Objekttilstander-panelet kan du opprette flere versjoner av et objekt. En tilstand er en versjon av et sideobjekt. Et objekt som inneholder flere
versjoner, kalles et objekt med flere tilstander.

Du kan opprette så mange tilstander du vil for et objekt ved hjelp av Objekttilstander-panelet. For hver tilstand du oppretter, genereres det en ny
versjon av sideobjektet. Bare én tilstand er synlig på siden til enhver tid. I den endelige utgaven av utskriften eller PDF-filen vises bare den aktive
tilstanden.

Opprette en lysbildefremvisning for et objekt med flere tilstander

En av de vanligste måtene å bruke et objekt med flere tilstander på, er i en lysbildefremvisning der brukerne kan klikke gjennom et sett med bilder
i en SWF-fil. Du kan for eksempel opprette en lysbildefremvisning med 20 bilder uten å måtte montere bildene på 20 forskjellige sider.

1. Plasser bildene som skal vises i lysbildefremvisningen.

Resultatet blir best hvis bilderammene har samme størrelse.

En tilstand trenger ikke å være et enkeltobjekt, men kan være en samling med objekter.
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2. Du kan stable bildene ved å markere dem og deretter klikke på Juster horisontale midtpunkter  eller Juster vertikale midtpunkter  i
kontrollpanelet.

3. La bildene være markert, åpne Objekttilstander-panelet (Vindu > Interaktiv > Objekttilstander) og klikk på knappen Konverter merket område
til objekt med flere tilstander .

Bildene vises som tilstander i Objekttilstander-panelet, med en stiplet rammekant rundt de markerte bildene.

4. Opprett navigasjonsknapper som utløser handlingen Gå til neste tilstand eller Gå til forrige tilstand når brukeren slipper museknappen. Se
Opprette knapper.

5. Bruk Forhåndsvisning-panelet (Vindu > Interaktiv > Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet / Forhåndsvisning av SWF) til å teste
navigeringsknappene.

6. Eksporter dokumentet til SWF-format. Se Interaktive dokumenter.

Redigere et objekt med flere tilstander

1. Marker et objekt med flere tilstander.

2. Gjør ett av følgende i Objekttilstander-panelet:

Hvis du vil redigere en tilstand, markerer du tilstanden og redigerer objektet. Du kan for eksempel legge til strek eller fyll eller endre
størrelsen på objektet.

Hvis du vil legge til et objekt i en eksisterende tilstand, markerer du både objektet og objektet med flere tilstander og klikker deretter på
knappen Legg til objekter i synlig tilstand .

Hvis du vil legge til et objekt i et eksisterende objekt med flere tilstander, markerer du både objektet og objektet med flere tilstander og
klikker deretter på knappen Konverter merket område til objekt med flere tilstander .

Hvis du vil duplisere en tilstand, markerer du tilstanden som den nye tilstanden skal baseres på, og deretter velger du Ny tilstand på
panelmenyen. Legg til, fjern eller rediger innholdet for tilstanden.

Hvis du vil lime inn objekter i en eksisterende tilstand, klipper du ut eller kopierer ett eller flere objekter, markerer objektet med flere
tilstander, markerer tilstanden og velger Lim inn i tilstand på panelmenyen.

Hvis du vil konvertere et objekt med flere tilstander tilbake til et sett med uavhengige objekter, markerer du tilstanden og velger Frigi
tilstand til objekter på panelmenyen. Hvis du vil konvertere alle tilstander i objektet med flere tilstander til uavhengige objekter, velger du
Frigi alle tilstander til objekter.

Hvis du vil slette en tilstand og fjerne innholdet i den, markerer du tilstanden og velger Slett tilstand på panelmenyen.

Hvis du vil skjule objektet med flere tilstander i den eksporterte filen inntil den aktiveres av en knapp, velger du Skjult til utløst på
panelmenyen.

Hvis du vil tilbakestille alle objekter med flere tilstander i dokumentet til den første tilstanden, velger du Tilbakestill alle objekter med flere
tilstander til første tilstand på panelmenyen. Når du markerer en tilstand, forblir objektet i den tilstanden, også når du lukker dokumentet
og åpner det på nytt. Dette er en rask måte å tilbakestille alle objekter med flere tilstander på.

Opprette aktiveringspunkt for knapp

I enkelte tilfeller vil du kanskje at knappeområdet (kalt et aktiveringspunkt eller en aktiveringskobling) skal være usynlig til musepekeren holdes
over området. Når du holder pekeren over en knapp på et kart, kan det for eksempel vises et bilde fra en region, og bildet kan forsvinne når du
flytter pekeren bort fra regionen.

Når du holder pekeren over et aktiveringspunkt i den eksporterte PDF-filen, vises det et bilde.

Vise et skjult bilde når musepekeren holdes over
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Én måte å få til denne aktiveringspunkteffekten på, er å bruke et bilde på Berøring-tilstanden i Knapper-panelet. Det gjør du ved å opprette en
knapp der [Berøring]-tilstanden viser et bilde, mens [Normal]-tilstanden ikke viser bildet.

1. Marker bildet du vil bruke som aktiveringspunkt. Kontroller at rammen på bildet ikke har kantlinje eller bakgrunn.

2. Klikk på [Normal]-utseendet i Knapper-panelet (Vindu > Interaktiv > Knapper) for å konvertere det valgte bildet til en knapp.

3. Klikk på [Berøring]-utseendet i Knapper-panelet for å aktivere det.

4. Klikk [Normal]-utseendet igjen. Marker deretter bildet med segmentmarkøren , og slett bildet.

Pass på at du sletter bildet (innholdet i rammen), ikke rammen og innholdet. Hvis du sletter rammen, slettes hele knappen.

5. Forhåndsvis aktiveringspunkteffekten i Forhåndsvisning-panelet.

Vise en annen knapp når musepekeren holdes over

Du kan opprette et aktiveringspunkt som viser et annet objekt når du klikker eller holder musepekeren over et objekt. Det gjør du ved å opprette to
knapper, skjule den ene og bruke handlingen Vis/skjul knapper til å vise og skjule målknappen.

1. Opprett et objekt som skal brukes som kildeknapp. Klikk ikonet for Konverter objektet til en knapp i Knapper-panelet.

2. Monter bildet du vil bruke som målknapp, og konverter det til en knapp.

3. Marker målbildet, og velg Skjult til utløst nederst i Knapper-panelet.

Bildet må være skjult i det eksporterte dokumentet for at det skal kunne vises når du holder musepekeren over eller klikker kildeknappen.

4. Marker kildeknappen og opprett to forskjellige handlinger, én som viser målbildet, og én som skjuler målbildet.

Hvis du vil at bildet skal vises når du holder musepekeren over kildeknappen, bruker du hendelsene Ved rull over og Ved rull av. Hvis du vil
at bildet skal vises når du klikker kildeknappen og forsvinne når du slipper knappen, bruker du hendelsene Ved klikk og Ved slipp opp. Du
må i alle tilfeller bruke handlingen Vis/skjul knapper til å vise og skjule målknappen. Se Gjøre knapper interaktive.

5. Test knappene i Forhåndsvisning-panelet.

Endre PDF-valg for knapper

1. Bruk markeringsverktøyet til å markere knappen.

2. Velg PDF-valg på menyen i Knapper-panelet.

3. Skriv inn en beskrivelse som skal brukes som alternativ tekst for synshemmede brukere.

4. Angi om knappen skal skrives ut i PDF-filen, og klikk deretter OK.

Angi tabulatorrekkefølgen for knapper

Tabulatorrekkefølgen bestemmer neste (eller forrige) felt som skal få fokus når en bruker trykker på Tab (eller Skift+Tab) i PDF- eller SWF-
dokumentet. Tabulatorrekkefølgen omfatter knapper i skjulte lag, men ikke knapper på malsider.

1. Gå til siden som inneholder knappene.

2. Velg Objekt > Interaktiv > Angi tabulatorrekkefølge.

3. Marker hver knapp du vil flytte, og dra den til den nye plasseringen, eller velg knappene Flytt opp og Flytt ned. Når du er ferdig, velger
du OK.

Hvis du bruker Acrobat til å redigere PDF-dokumentet og legge til flere knapper eller skjemafelt på siden, må du kanskje angi en ny
tabulatorrekkefølge i Acrobat.

Oversikt over Hyperkoblinger-panelet

610

http://help.adobe.com/nb_NO/indesign/cs/using/WSB152EA6F-30D9-417c-9E16-A2C492C04892.html#WSF77FA161-6A0F-4bf9-B98C-4A70D70716D1


  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet

611

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nb_NO/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_no


Interaktive webdokumenter for Flash

SWF

FLA
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Opprette interaktive SWF-filer (Flash) for Internett
Opprette FLA-filer (Flash) for Internett
Problemer med Flash-eksport

Hvis du vil opprette lysbildelignende innhold som kan spilles av i Flash Player, kan du eksportere til enten SWF eller FLA. Hovedforskjellen er at
SWF-filer er klare til å vises og kan ikke redigeres, mens FLA-filer må redigeres i Adobe Flash Professional for å kunne vises i Adobe Flash
Player.

En eksportert SWF-fil er klar til å vises i Adobe Flash Player, og den kan inneholde interaktive elementer, for eksempel sideoverganger,
hyperkoblinger, filmer, lydklipp, animasjon og navigasjonsknapper.

En eksportert FLA-fil inneholder bare noen interaktive elementer. FLA-filen kan åpnes i Flash Pro, der du eller en Flash-utvikler kan legge til
avanserte effekter før filen eksporteres til SWF.

Eksportere til Flash

A. Eksportere direkte til SWF B. Eksportere til FLA for redigering i Flash Professional 

Opprette interaktive SWF-filer (Flash) for Internett

Når du eksporterer til SWF, oppretter du en interaktiv fil som er klar til å vises i Adobe Flash Player eller i en webleser. SWF-filen kan inneholde
knapper, sideoverganger, filmer og lydklipp, animasjon og hyperkoblinger som er lagt til i InDesign. Eksport til SWF er en god metode for å
opprette en interaktiv lysbildefremvisning, eller en flippbok, basert på et InDesign-dokument.

Hvis du vil redigere dokumentet i Flash Pro før du oppretter SWF-filen, eksporterer du til FLA i stedet for til SWF. Se Opprette FLA-filer (Flash) for
Internett.
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Eksportere

SWF-eksport

A. Dokument i InDesign før SWF-eksport B. Interaktiv SWF-fil i nettleser 

1. Opprett eller rediger InDesign-dokumentet for å klargjøre det for Flash-eksport. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du
setter opp dokumentet for eksport, kan du se Problemer med Flash-eksport.

Legg til navigasjonsknapper som gjør det mulig for brukerne å bla fra side til side i den eksporterte SWF-filen. Du kan opprette en knapp
ved å dra et objekt og konvertere det til en knapp ved hjelp av Knapper-panelet (Vindu > Interaktiv > Knapper). Du kan også bruke
Eksempelknapper-panelet til å dra forhåndsdefinerte navigasjonsknapper inn i dokumentet. Se Opprette knapper.

Bruk Sideoverganger-panelet (Vindu > Interaktiv > Sideoverganger) hvis du vil legge til sideoverganger, for eksempel bortskyvninger
eller oppløsninger. Når du eksporterer til SWF, kan du også velge Inkluder interaktiv sidekrølling, som gjør det mulig for brukerne å dra i
et sidehjørne for å bla om.

Bruk Animasjon-panelet (Vindu > Interaktiv > Animasjon) hvis du vil legge til forhåndsinnstillinger for bevegelse. Se Animasjon.

2. Hvis du vil eksportere dokumentet til SWF-format, velger du Fil > Eksporter. Velg Flash Player (SWF) under Filtype (Windows) eller Format
(Mac OS), og klikk Arkiver.

3. Angi alternativer i dialogboksen Eksporter SWF, og klikk deretter OK. Se SWF-eksportvalg.

Når du eksporterer en SWF-fil, blir det opprettet separate HTML- og SWF-filer. Hvis SWF-filen inneholder film eller lydklipp, blir det også opprettet
en ressursmappe. Pass på at du sender alle ressursene når du leverer eller laster opp filer til Internett.

SWF-eksportvalg

Følgende alternativer vises i kategoriene Generelt og Avansert i dialogboksen Eksporter SWF.

Angi om gjeldende markering, alle sider i dokumentet eller et sideområde skal inkluderes. Markering er spesielt nyttig når du skal
lagre den eksporterte SWF-filen for bruk i en eksportert PDF-fil. Hvis du velger Område, må du angi et sideområde, for eksempel 1-7, 9, for å
skrive ut sidene 1 til 7 og 9. Se Angi hvilke sider som skal skrives ut.
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Generer HTML-fil

Vis SWF etter eksport

Størrelse (bildepunkter)

Bakgrunn

Interaktivitet og medier

Sideoverganger

Inkluder interaktiv sidekrølling

Bildefrekvens

Tekst

Rastrer sider

Slå sammen gjennomsiktighet

Komprimering

JPEG-kvalitet

Oppløsning

Til toppen av siden

Angi dette valget hvis du vil generere en HTML-side som spiller av SWF-filen. Dette valget er spesielt nyttig for hurtig
forhåndsvisning av SWF-filen i nettleseren.

Angi dette valget hvis du vil spille av SWF-filen i nettleseren du bruker som standard. Dette valget er bare tilgjengelig hvis
du genererer en HTML-fil.

Angi om SWF-filen skal skaleres prosentvis, tilpasses til en skjermstørrelse du angir, eller om størrelsen skal endres
etter bredden og høyden du angir.

Angi om bakgrunnen i SWF-filen skal være gjennomsiktig, eller om gjeldende papirfarge fra Fargeprøver-panelet skal brukes. Hvis du
velger Gjennomsiktig, deaktiveres alternativene Sideoverganger og Inkluder interaktiv sidekrølling.

Velg Inkluder alle for å tillate interaktive filmer, lyder, knapper og animasjoner i den eksporterte SWF-filen. Velg Bare
utseende for å inkludere knapper og videoplakater i Normal-tilstand som statiske elementer. Når Bare utseende er valgt, eksporteres animasjoner
slik de vises i layouten på eksporttidspunktet. Bare utseende blir valgt hvis du velger Slå sammen gjennomsiktighet i Avansert-panelet.

Angi en sideovergang som skal brukes på alle sider under eksport. Hvis du angir overganger i Sideoverganger-panelet, må du
velge Fra dokument for å bruke disse innstillingene.

Når dette alternativet er valgt, kan brukere som spiller av SWF-filen, dra i et sidehjørne for å bla om, omtrent
som når de blar i en virkelig bok.

Høye bildefrekvenser gir mer stabile animasjoner, men filstørrelsen blir større. Endring av bildefrekvens har ingen innvirkning på
avspillingsvarigheten.

Angi hvordan InDesign-tekst skal skrives ut. Velg Flash klassisk tekst for å opprette søkbar tekst. Dette gir den minste filstørrelsen. Velg
Konverter til konturer for å skrive teksten som en rekke jevne, rette linjer, omtrent som når du konverterer tekst til konturer. Velg Konverter til
piksler for å skrive teksten som et punktgrafikkbilde. Tekst som konverteres til piksler (bildepunkter), kan se hakkete ut når den zoomes inn.

Dette valget konverterer alle InDesign-sideelementer til punktgrafikk. Hvis du angir dette valget, får du en større SWF-fil, og
sideelementer kan se hakkete ut når det blir zoomet inn på dem.

Dette alternativet fjerner live gjennomsiktighet fra SWF-filen og beholder det gjennomsiktige utseendet. All
interaktivitet blir imidlertid fjernet fra den eksporterte SWF-filen når dette alternativet er valgt.

Velg Automatisk for å la InDesign bestemme den beste kvaliteten for farge- og gråtonebilder. Dette alternativet gir tilfredsstillende
resultat for de fleste filer. JPEG (med tap) passer for gråtone- og fargebilder. JPEG-komprimering gir bildetap, noe som betyr at bildedata fjernes,
og at bildekvaliteten kan reduseres. Filstørrelsen forsøkes imidlertid redusert med så lite datatap som mulig. Ettersom JPEG-komprimering fjerner
data, kan dette alternativet gi mye mindre filer. PNG (uten tap) eksporterer filen uten komprimering med tap.

Hvis bildekvaliteten i gjennomsiktige bilder blir dårligere når du eksporterer til SWF, kan du velge PNG (uten tap) for å forbedre kvaliteten.

Angir detaljmengden i det eksporterte bildet. Jo høyere kvalitet, jo større fil. Dette alternativet er nedtonet hvis du velger PNG (uten
tap) under Komprimering.

Angi oppløsningen for punktgrafikkbilder i den eksporterte SWF-filen. Det er spesielt viktig å velge en høy oppløsning når brukerne
skal kunne zoome inn på bildepunktbasert innhold i den eksporterte SWF-filen. En høy oppløsning kan imidlertid gi en betraktelig større
filstørrelse.

Opprette FLA-filer (Flash) for Internett

Når du eksporterer et InDesign-dokument til FLA-filformat, kan du åpne filen i Adobe Flash® CS5 Professional for å redigere innholdet. Eksport til
FLA i InDesign CS5-format erstatter XFL-eksport i InDesign CS4. Bruk Flash-redigeringsmiljøet til å redigere eller legge til video, lyd, animasjon
eller kompleks interaktivitet.
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Eksportere

Rastrer sider

Slå sammen gjennomsiktighet

Størrelse (bildepunkter)

Hvis du vil eksportere InDesign-dokumentet til et format som kan åpnes direkte i en webleser, bruker du SWF-formatet i stedet for FLA. Se
Opprette interaktive SWF-filer (Flash) for Internett.

FLA-eksport

A. Dokument i InDesign før FLA-eksport B. FLA-fil åpnet i Flash Pro 

1. Opprett eller rediger InDesign-dokumentet for å klargjøre det for Flash-eksport. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du
setter opp dokumentet for eksport, kan du se Problemer med Flash-eksport.

2. Hvis du vil eksportere dokumentet til FLA-format, velger du Fil > Eksporter. Velg Flash CS5 Professional (FLA) under Filtype (Windows)
eller Format (Mac OS), og klikk Arkiver.

3. Velg alternativer i dialogboksen Eksporter Flash CS5 Professional (FLA), og klikk deretter på OK. Hvis du vil ha informasjon om eksportvalg,
kan du se FLA-eksportvalg.

4. Åpne den eksporterte FLA-filen i Flash Professional.

FLA-eksportvalg

Følgende alternativer vises i dialogboksen Eksporter Flash CS5 Professional (FLA).

Angi om gjeldende markering, alle sider i dokumentet eller et sideområde skal inkluderes. Hvis du velger Område, må du angi et
sideområde, for eksempel 1-7, 9, for å skrive ut sidene 1 til 7 og 9. Se Angi hvilke sider som skal skrives ut.

Dette valget konverterer alle InDesign-sideelementer til punktgrafikk. Dette alternativet gir en større FLA-fil, og sideobjekter ser
hakkete ut når de zoomes inn.

Hvis du angir dette valget, slås alle gjennomsiktighetsobjekter sammen. Sammenslåtte objekter kan være
vanskelige å animere i Adobe Flash Pro.

Angi om FLA-filen skal skaleres prosentvis eller tilpasses til en skjermstørrelse du angir, eller om størrelsen skal endres
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Interaktivitet og medier

Tekst

Komprimering

JPEG-kvalitet

Oppløsning

Til toppen av siden

Slik konverterer du InDesign-sider

Sidestørrelse

Knapper

Sideoverganger

Hyperkoblinger

etter bredden og høyden du angir.

Velg Inkluder alle for å tillate filmer, lyder, knapper og animasjoner i den eksporterte FLA-filen. Hvis dokumentet
inneholder et objekt med flere tilstander, konverteres det til et filmklippsymbol, og hver tilstand vises i en egen ramme på tidslinjen.
Velg Bare utseende for å inkludere knapper og videoplakater i Normal-tilstand som statiske elementer. Når Bare utseende er valgt, eksporteres
animasjoner slik de vises i layouten på eksporttidspunktet. Bare utseende blir valgt hvis du velger Slå sammen gjennomsiktighet.

Angi hvordan InDesign-tekst skal skrives ut. Velg Flash TLF-tekst for å kunne bruke alle attributtene for Text Layout Framework i Flash
Professional. Når dette alternativet er valgt, kan du velge Sett inn myke orddelingspunkter for å tillate orddeling. Velg Flash klassisk tekst for å
opprette søkbar tekst. Dette gir en mindre filstørrelse. Velg Konverter til konturer for å skrive teksten som en rekke jevne, rette linjer, omtrent som
når du konverterer tekst til konturer. Velg Konverter til piksler for å skrive teksten som et punktgrafikkbilde. Tekst som konverteres til piksler
(bildepunkter), kan se hakkete ut når den zoomes inn.

Velg Automatisk for å la InDesign bestemme den beste kvaliteten for farge- og gråtonebilder. Dette alternativet gir tilfredsstillende
resultat for de fleste filer. JPEG (med tap) passer for gråtone- og fargebilder. JPEG-komprimering gir bildetap, noe som betyr at bildedata fjernes,
og at bildekvaliteten kan reduseres. Filstørrelsen forsøkes imidlertid redusert med så lite datatap som mulig. Ettersom JPEG-komprimering fjerner
data, kan dette alternativet gi mye mindre filer. PNG (uten tap) eksporterer filen uten komprimering med tap.

Angir detaljmengden i det eksporterte bildet. Jo høyere kvalitet, jo større fil. Dette alternativet er nedtonet hvis du velger PNG (uten
tap) under Komprimering.

Angi oppløsningen for punktgrafikkbilder i den eksporterte FLA-filen. Det er spesielt viktig å velge en høy oppløsning når brukerne
skal kunne zoome inn på bildepunktbasert innhold. En høy oppløsning kan imidlertid gi en betraktelig større filstørrelse.

Problemer med Flash-eksport

Vurder følgende faktorer når du utformer et InDesign-dokument for SWF- eller FLA-format.

Problemer med dokumentoppsett

Når du eksporterer til SWF eller FLA, blir InDesign-oppslag separate klipp på en tidslinje, omtrent som
lysbilder i en lysbildefremvisning. Hvert oppslag blir tilordnet et nytt nøkkelbilde. I Flash Player kan du gå gjennom oppslagene i det eksporterte
dokumentet ved å trykke på piltastene eller klikke på interaktive knapper.

Når du oppretter et dokument for bruk på websider, velger du Internett på Gjengivelse-menyen i dialogboksen Nytt dokument.

Når du oppretter et dokument, kan du velge en bestemt oppløsning, for eksempel 800 x 600, fra Sidestørrelse-menyen i
dialogboksen Nytt dokument. Under eksport kan du også justere skaleringen eller oppløsningen til den eksporterte SWF- eller FLA-filen.

Interaktivitetsfunksjoner

Knapper, sideoverganger, hyperkoblinger, animasjon og mediefiler kan inkluderes i eksporterte SWF- og FLA-filer.

For knapper i en eksportert SWF- eller FLA-fil er handlingene Neste side og Forrige side spesielt nyttige kontroller for avspilling i Flash
Player. Noen handlinger som fungerer i interaktive PDF-filer, har imidlertid ingen effekt i Flash Player. Når du velger en handling i Knapper-
panelet, må du ikke velge noe alternativ under Bare PDF.

Du kan legge til navigasjonsknapper som er forhåndsformatert med handlingene Gå til neste side og Gå til forrige side. Velg Eksempelknapper
på menyen i Knapper-panelet. Se Legge til en knapp fra Eksempelknapper-panelet.

Alle sideoverganger fungerer bra i Flash Player. I tillegg til sideoverganger som vises når du blar om siden, kan du legge til en
interaktiv sidekrølling under eksport, slik at du kan dra hjørnene for å bla om.

Opprett koblinger til webområder eller til andre sider i dokumentet. Hyperkoblinger brytes i FLA-filer.
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Filmer og lydklipp

Farge

Tekst

Bilder

Gjennomsiktighet

3D-attributter

Filmer og lydklipp inkluderes i en eksportert SWF-fil hvis de har et format som støttes, for eksempel SWF, FLV, F4V eller MP4
for filmer, og MP3 for lydklipp.
Når du eksporterer til FLA, inkluderes bare plakatbildet i FLA-filen. Mediefiler som støttes, vises i en ressursmappe på samme plassering som den
eksporterte FLA-filen.

Konverteringsproblemer

SWF- og FLA-filer bruker RGB-farge. Når du eksporterer et dokument til SWF eller FLA, konverterer InDesign alle fargerom (for eksempel
CMYK og LAB) til sRGB. InDesign konverterer spotfarger til tilsvarende RGB-prosessfarger.
Hvis du vil unngå uønskede fargeendringer i grafikk som inneholder tekst med gjennomsiktighet, velger du Rediger > Fargerom for blanding av
gjennomsiktighet > Dokument-RGB. Hvis du vil unngå uønskede fargeendringer i bilder med gjennomsiktighet, bør du la være å bruke
komprimering med tap under eksport.

Under eksport til SWF eller FLA kan du angi om teksten skal skrives som Flash-tekst eller konverteres til konturer eller bildepunkter. Tekst
du eksporterer som klassisk Flash-tekst, forblir fullt redigerbar når FLA-filen åpnes i Adobe Flash CS5 Professional. Hvis du lagrer teksten som
SWF-filer, blir den søkbar i weblesere.

Når du eksporterer bilder til SWF eller FLA, kan du endre innstillingene for bildekomprimering, JPEG-kvalitet og oppløsning under eksport.
Når du eksporterer bilder til FLA, lagres et bilde som er montert flere ganger i InDesign-dokumentet, som ett enkelt bildeobjekt med en delt
plassering. Merk at et stort antall vektorbilder i InDesign-dokumentet kan føre til ytelsesproblemer i den eksporterte filen.
Hvis du vil redusere filstørrelsen, monterer du gjentagende bilder på malsider og unngår å kopiere og lime inn bilder. Hvis det samme bildet
monteres flere ganger i dokumentet og ikke blir transformert eller beskåret, blir bare én kopi av filen eksportert i FLA-filen. Bilder som kopieres og
limes inn, behandles som separate objekter.
Som standard behandles en montert Illustrator-fil som ett enkelt bilde i FLA-filen, mens en Illustrator-fil som er kopiert og limt inn, genererer
mange enkeltobjekter. Du oppnår best resultat ved å montere Illustrator-bildet som en PDF-fil i stedet for å kopiere og lime det inn fra Illustrator.
Hvis du kopierer og limer inn, får du flere redigerbare baner.

Du kan endre innstillinger slik at Illustrator-objekter limes inn som ett objekt i stedet for en samling av små vektorer. I innstillingene for File
Handling & Clipboard i Illustrator merker du av for PDF og opphever merkingen for AICB (ingen støtte for gjennomsiktighet). I innstillingene for
Utklippstavlebehandling i InDesign velger du både Bruk PDF ved innliming og Kopier PDF til utklippstavlen.

Før du eksporterer til SWF, må du kontrollere at gjennomsiktige objekter ikke overlapper noen interaktive objekter, for
eksempel knapper eller hyperkoblinger. Hvis et gjennomsiktig objekt overlapper et interaktivt element, kan interaktiviteten gå tapt under eksport.
Det kan hende at du bør slå sammen gjennomsiktighet før du eksporterer til FLA.
I enkelte tilfeller fører komprimering med tap til at kvaliteten på bilder med gjennomsiktighet reduseres. Velg da PNG (uten tap) under eksport for å
forbedre bildekvaliteten.

3D-attributter støttes ikke i eksporterte SWF- og FLA-filer.
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Animasjon

Animasjon-panelet

Segmentmarkøren og pennverktøyet

Tidsberegning-panelet

Forhåndsvisning-panelet

Merk:

Til toppen av siden

Animere et dokument ved hjelp av forhåndsinnstillinger for bevegelse
Behandle forhåndsinnstillinger for bevegelse
Redigere en bevegelsesbane
Bruke Tidsberegning-panelet til å endre animasjonsrekkefølgen

Med animasjonseffekter kan du lage objekter som beveger seg i eksporterte SWF-filer. Du kan for eksempel bruke en forhåndsinnstilling for
bevegelse på et bilde slik at bildet glir inn på skjermen fra venstre mens det krymper og spinner. Bruk følgende verktøy og paneler til å animere
dokumenter.

Klikk avspillingsknappen for å vise animasjon

Bruk en forhåndsinnstilling for bevegelse, og rediger innstillinger, for eksempel varighet og hastighet.

Rediger banen for det animerte objektet.

Angi animasjonsrekkefølgen for objekter på en side.

Vis animasjonen i et InDesign-panel.

En beslektet type animasjon som du kan legge til i InDesign, er en knappeberøringseffekt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
Opprette knapper.

Jeff Witchel fra Infiniteskills.com gir en videodemonstrasjon på Animating layouts (animere layouter).

Animere et dokument ved hjelp av forhåndsinnstillinger for bevegelse

Forhåndsinnstillinger for bevegelse er ferdiglagde animasjoner som du raskt kan bruke på objekter. Med Animasjon-panelet kan du bruke
forhåndsinnstillinger for bevegelse og endre animasjonsinnstillinger, for eksempel varighet og hastighet. Med Animasjon-panelet kan du også angi
når et animert objekt skal spilles av.

Disse forhåndsinnstillingene for bevegelse er de samme som dem du finner i Adobe Flash CS5 Professional. Du kan importere egendefinerte
forhåndsinnstillinger for bevegelse som er opprettet i Flash Professional. Du kan også arkivere forhåndsinnstillinger for bevegelse som du
oppretter, og bruke dem i InDesign eller Flash Professional.

Animasjonsfunksjoner støttes bare ved eksport til Adobe Flash Player (.SWF). De støttes ikke ved eksport til interaktiv PDF. Hvis du vil legge til
animasjonseffekter i en PDF-fil, må du eksportere en markering som en SWF-fil fra InDesign og montere denne SWF filen i InDesign-
dokumentet.

1. Plasser objektet du vil animere, i dokumentet.

2. Velg en forhåndsinnstilling for bevegelse på menyen Forhåndsinnstilling i Animasjon-panelet (Vindu > Interaktiv > Animasjon).
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Merk:

Navn

Forhåndsinnstilling

Hendelse(r)

Opprett knappeutløser

Varighet

Spill av

Hastighet

Merk:

3. Angi valg for forhåndsinnstillingen for bevegelse.

4. Hvis du vil redigere bevegelsesbanen, bruker du pennverktøyet og segmentmarkøren.

5. Bruk Tidsberegning-panelet til å angi rekkefølgen for animasjonseffektene.

6. Bruk Forhåndsvisning-panelet til å forhåndsvise animasjonen i InDesign.

Hvis du vil fjerne animasjon fra et objekt, markerer du objektet og klikker på Slett-ikonet i Animasjon-panelet.

Når bestemte animasjonseffekter, for eksempel Ton inn, kombineres med en sideovergang eller sidekrølling, kan det hende at animasjonen
ikke fungerer som forventet i Forhåndsvisning-panelet eller i den eksporterte SWF-filen. Objekter som er satt til "ton inn", er for eksempel synlige
når siden blas om, når de skal være usynlige. Du kan unngå denne konflikten ved å la være å bruke sideoverganger på de sidene med animasjon,
og deaktivere Inkluder interaktiv sidekrølling i dialogboksen for SWF-eksport. Forvalg for bevegelse som kanskje ikke fungerer som forventet med
sideoverganger og sidekrølling, er Vis, Ton inn, de forskjellige forvalgene for Gå inn, Zoom inn (2D) og Feiende.

Konvertere markerte objekter til en bevegelsesbane

Du kan opprette animasjon ved å markere et objekt og en bane og konvertere banen til en bevegelsesbane. Hvis du markerer to lukkede baner,
for eksempel to rektangler, blir den øverste banen bevegelsesbanen.

1. Marker objektet du vil animere, og banen du vil bruke som bevegelsesbane.

Du kan ikke konvertere mer enn to markerte objekter.

2. Klikk på knappen Konverter til bevegelsesbane  i Animasjon-panelet.

3. Endre innstillingene i Animasjon-panelet.

Alternativer for forhåndsinnstillinger for bevegelse

Alternativene for forhåndsinnstillinger for bevegelse vises i Animasjon-panelet. Klikk Egenskaper for å vise avanserte innstillinger.

Gi animasjonen et navn. Et beskrivende navn er spesielt praktisk når du definerer en handling som skal utløse animasjonen.

Velg fra en liste over forhåndsdefinerte bevegelsesinnstillinger.

Som standard er Ved sideinnlasting valgt. Det betyr at det animerte objektet blir spilt av når siden åpnes i SWF-filen. Velg Ved
sideklikk for å utløse animasjonen når siden klikkes. Velg Ved klikk (selv) eller Når musepekeren holdes over (selv) for å utløse animasjonen
henholdsvis når selve objektet klikkes eller når musepekeren holdes over objektet. Hvis du definerer en knappehandling som skal utløse
animasjonen, blir Ved knappehendelse valgt. (Se Legge til handlinger for knapper.) Du kan angi flere hendelser som skal starte animasjonen.
Hvis du velger hendelsen Når musepekeren holdes over (selv), kan du også velge Reverser ved rull av. Dette alternativet reverserer
animasjonshandlingen når musen dras bort fra objektet.

Klikk denne knappen for å utløse animasjonen fra et eksisterende objekt eller en eksisterende knapp. Når du har klikket
Opprett knappeutløser , klikker du objektet som utløser animasjonen. Objektet konverteres om nødvendig til en knapp, og Knapper-panelet
åpnes.

Angi hvor lenge animasjonen skal vare.

Angi hvor mange ganger animasjonen skal spilles av, eller velg Løkke for å spille av animasjonen om igjen helt til den blir stoppet.

Velg et alternativ for å angi om animasjonshastigheten skal være fast (Ingen), starte langsomt for deretter å spilles av raskere (Lirk
inn), eller spilles av langsomt på slutten (Lirk ut).

Følgende valg er tilgjengelige når Egenskaper er utvidet.
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Velg Fra gjeldende utseende for å bruke objektets gjeldende egenskaper (skaleringsprosent, rotasjonsvinkel og plassering) som
startpunkt for animasjonen.
Velg Til gjeldende utseende for å bruke objektets egenskaper som sluttpunkt for animasjonen. Dette alternativet er spesielt nyttig i
lysbildefremvisninger. Objekter som for eksempel glir inn på siden, kan vises på siden i stedet for på montasjebordet, noe som gjør at det
utskrevne dokumentet ser penere ut.
Velg Til gjeldende plassering for å bruke gjeldende objekts egenskaper som startpunkt for animasjonen, og objektets plassering som sluttpunkt.
Dette alternativet ligner Fra gjeldende utseende, bortsett fra at objektet avsluttes i sin gjeldende plassering og bevegelsesbanen forskyves. Dette
er spesielt nyttig for bestemte forhåndsinnstillinger, for eksempel uskarphet og uttoning, for å hindre at objektet vises i en uønsket tilstand på
slutten av animasjonen.

Hvis du vil at forhåndsvisningen skal vises på slutten av bevegelsesbanen, klikker du på Vis animasjonsforhåndsvisning nederst i Animasjon-
panelet.

Animasjonsinnstillinger

A. Objekt og bane før animasjon B. Fra gjeldende utseende C. Til gjeldende utseende D. Til gjeldende plassering 

Angi en rotasjonsvinkel som objektet skal fullføre under animasjonen.

Bruk forhåndsvisningen til å angi startpunktet for bevegelsesbanen på det animerte objektet.

Velg en prosentverdi for å angi om objektet skal bli større eller mindre under avspilling.

Velg et alternativ for å angi om animasjonen skal være fullt synlig hele tiden (Ingen), tones ut gradvis (Ton inn) eller bli gradvis usynlig
(Ton ut).

Velg Skjul til animert eller Skjul etter animering for å gjøre et objekt usynlig før eller etter avspilling.

Behandle forhåndsinnstillinger for bevegelse

Du kan lagre animasjonsinnstillinger som forhåndsinnstillinger for bevegelse som du enkelt kan bruke om igjen i InDesign. Du kan også importere
forhåndsinnstillinger fra XML-filer som kan åpnes i Flash Professional eller deles med andre InDesign-brukere.

Lagre forhåndsinnstillinger for bevegelse for gjenbruk

Egendefinerte forhåndsinnstillinger vises øverst på menyen Forhåndsinnstillinger i Animasjon-panelet.

1. Endre innstillingene etter behov i Animasjon-panelet.

2. Velg Arkiver på menyen i Animasjon-panelet.

3. Skriv inn et navn for forhåndsinnstillingen, og klikk på OK.

Slette egendefinerte forhåndsinnstillinger for bevegelse

Bruk dialogboksen Administrer forhåndsinnstillinger til å slette lagrede, dupliserte eller importerte forhåndsinnstillinger for bevegelse.
Forhåndsinnstillingene som står i hakeparentes og ble installert sammen med InDesign, kan ikke slettes. Når du sletter en forhåndsinnstilling for
bevegelse, slettes den både fra menyen Forhåndsinnstilling og fra datamaskinen.

1. Velg Administrer forhåndsinnstillinger på menyen i Animasjon-panelet.
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2. Velg forhåndsinnstillingen du vil slette, og klikk på Slett.

Duplisere forhåndsinnstillinger for bevegelse

1. Velg Administrer forhåndsinnstillinger på menyen i Animasjon-panelet.

2. Velg forhåndsinnstillingen du vil duplisere, og klikk på Dupliser.

Lagre forhåndsinnstillinger for bevegelse som XML-filer

Det er praktisk å lagre forhåndsinnstillinger for bevegelse som XML-filer hvis du vil dele dem med andre InDesign-brukere eller åpne dem i Flash
Professional.

Når du lagrer en forhåndsinnstilling for bevegelse som en XML-fil, lagres bevegelsesbanen og innstillingene for Varighet, Hastighet, Skala, Roter
og Tetthet.

1. Velg Administrer forhåndsinnstillinger på menyen i Animasjon-panelet.

2. Velg en forhåndsinnstilling, og klikk på Lagre som.

3. Angi navn og plassering for forhåndsinnstillingen, og klikk på Lagre.

Importere forhåndsinnstillinger for bevegelse

Du kan importere forhåndsinnstillinger for bevegelse som er eksportert fra InDesign eller Flash Professional, som XML-filer.

1. Velg Administrer forhåndsinnstillinger på menyen i Animasjon-panelet.

2. Klikk på Last inn.

3. Dobbeltklikk på XML-filen du vil importere.

Redigere en bevegelsesbane

Når du markerer et animert objekt, vises bevegelsesbanen ved siden av objektet.

Redigere bane

A. Startpunkt B. Sluttpunkt 

Gjør ett av følgende for å redigere en bevegelsesbane:

Bruk segmentmarkøren og pennverktøyet til å redigere bevegelsesbanen, på samme måte som du redigerer en bane. Se Redigere
baner.

Hvis du vil opprette en bevegelsesbane fra en eksisterende bane, markerer du en bane og et objekt og klikker på knappen Konverter til
bevegelsesbane  i Animasjon-panelet.

Hvis du vil endre baneretningen, klikker du på Egenskaper i Animasjon-panelet og velger en innstilling på Animer-menyen. (Se
Forhåndsinnstilte valg for bevegelse.) Du kan også markere bevegelsesbanen og velge Objekt > Baner > Reverser bane. Hvis du vil
reversere banen uten å flytte objektet, fjerner du animasjonen, reverserer banen og gjentar deretter animasjonen.

Bruke Tidsberegning-panelet til å endre animasjonsrekkefølgen
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Bruk Tidsberegning-panelet til å endre rekkefølgen for avspilling av animerte objekter. I Tidsberegning-panelet vises animasjonene på gjeldende
oppslag, basert på sidehendelsen som er tilordnet til hver animasjon. Du kan for eksempel endre ett sett med animasjoner som spilles av når siden
lastes inn, og deretter kan du endre et annet sett med animasjoner som spilles av når siden klikkes.

Animerte objekter vises i den rekkefølgen de er opprettet. Animasjoner for sideinnlastingshendelsen spilles som standard av sekvensielt.
Animasjoner for sideklikkhendelsen spilles av sekvensielt hver gang siden klikkes.

Du kan endre animasjonsrekkefølgen, angi at objekter skal spilles av samtidig, og angi animasjonsforsinkelse.

1. Velg Vindu > Interaktiv > Tidsberegning for å vise Tidsberegning-panelet.

2. Hvis du vil angi om tidsberegningen skal redigeres for sideinnlastings- eller sideklikkhendelser, kan du velge et valg på Hendelse-menyen.

Sideinnlasting og Sideklikk vises bare hvis ett eller flere objekter er tilordnet til den aktuelle hendelsen.

3. Gjør ett av følgende for å redigere tidsberegningen:

Hvis du vil endre animasjonsrekkefølgen, drar du objekter opp eller ned i listen. De øverste objektene animeres først.

Hvis du vil angi forsinkelse for animasjonen, markerer du objektet og angir forsinkelsen i sekunder.

Hvis du vil spille av flere animerte objekter sammen, markerer du objektene i listen og klikker Spill sammen-knappen  for å koble
sammen objektene. Skift+klikk for å markere et område med objekter, og Ctrl+klikk (Windows) eller Kommando+klikk (Mac OS) for å
markere ikke-sammenhengende objekter.

Hvis du ikke vil at ett eller flere sammenkoblede objekter skal spilles av sammen, markerer du dem og klikker på knappen Spill av
separat .

Hvis du vil spille av sammenkoblede objekter et bestemt antall ganger eller kjøre dem i en løkke, markerer du alle de sammenkoblede
objektene og angir hvor mange ganger animasjonene skal spilles av, eller velger Løkke.

Hvis du vil velge en annen utløserhendelse for animasjonen, markerer du objektet og velger Tildel på nytt til Ved sideinnlasting eller
Tildel på nytt til Ved sideklikk.

Hvis du vil fjerne et objekt fra gjeldende hendelse (for eksempel Sideinnlasting eller Sideklikk), velger du Fjern objekt. Hvis det ikke er
tilordnet noen hendelse til objektet, vises objektet i kategorien Ikke tilordnet, som du velger på Hendelse-menyen.
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Angi struktur for PDF-filer
Hvordan koder påvirker gjenbruk og tilgjengelighet
Forstå og optimalisere flyting på nytt
Kode sideobjekter
Beskrive grafikk for bruk med programvare for skjermlesing
Gruppere sideobjekter i et artikkelobjekt

Angi struktur for PDF-filer
Når du eksporterer til Adobe PDF og valget Opprett kodet PDF er angitt i Generelt-området i dialogboksen Eksporter Adobe PDF, kodes de
eksporterte sidene automatisk med et sett strukturkoder som beskriver innholdet og identifiserer sideobjekter, for eksempel overskrifter, artikler og
figurer. Hvis du vil legge til flere koder eller finjustere eksisterende koder før du eksporterer, kan du bruke Koder-panelet i InDesign. Endringene
gjenspeiles i strukturruten (Vis > Struktur > Vis struktur).

Du kan forbedre tilgjengeligheten til og gjenbruk av Adobe PDF-dokumenter ved å legge til koder i InDesign-dokumentet før du eksporterer det.
Hvis PDF-dokumentene ikke inneholder koder, kan det hende at koder legges til automatisk i Adobe Reader eller Acrobat når brukeren leser det
eller flyter det på nytt, men resultatet kan bli dårlig. Hvis du ikke oppnår resultatet du ønsker i den eksporterte PDF-filen, kan du bruke verktøyene
i Acrobat 6.0 Professional og senere til å redigere strukturen til kodede PDF-dokumenter. Du finner de mest avanserte verktøyene i Acrobat 9
Professional.

Hvis du bruker koder på et dokument for PDF-eksport, kontrollerer ikke kodene hvilket innhold som blir eksportert til PDF, slik det gjøres ved XML-
eksport. I stedet gir kodene Acrobat mer informasjon om strukturinnholdet i dokumentet.

Fordeler med koder
Ved å bruke koder på dokumentet før du eksporterer til PDF, kan du gjøre følgende:

Tilordne navn på InDesign-avsnittsmaler til kodede Adobe PDF-avsnittsmaler for å lage en PDF-fil som kan flytes på nytt, slik at den kan
vises på håndholdte enheter og andre medier.

Markere og skjule utskriftsobjekter, tekst og bilder, slik at de ikke vises når de flytes på nytt i Acrobat. Hvis du for eksempel angir koden
Artifact for et sideobjekt, vises ikke objektet når du flyter innholdet i et kodet Adobe PDF-dokument på nytt på en håndholdt enhet, en liten
skjerm eller en skjerm ved stor forstørrelse.

Legge til alternativ tekst i figurer, slik at teksten kan leses høyt til synshemmede med programvare for skjermlesing.

Bytte ut grafiske bokstaver, for eksempel pyntede initialer, med lesbare bokstaver.

Gi navn til et sett artikler, eller gruppere tekst og figurer i artikler.

Sortere artikler og figurer for å opprette en leserekkefølge.

Gjenkjenne tabeller, formaterte lister og innholdsfortegnelser. Gjenkjenne hvilke innholdsblokker som tilhører de ulike artiklene.

Inkludere informasjon om tekstformatering, for eksempel Unicode-verdier for tegn, mellomrom mellom ord og gjenkjennelse av myke og
harde bindestreker.

Hvordan koder påvirker gjenbruk og tilgjengelighet
Du kan bruke innholdet i et Adobe PDF-dokument om igjen til andre formål. Du kan for eksempel opprette en Adobe PDF-fil av en rapport med
tekst, tabeller og bilder og deretter bruke ulike formater for å distribuere den: for utskrift eller lesing på skjerm i full størrelse, for visning på en
håndholdt enhet, for høytlesing via en skjermleser og for direkte tilgang gjennom en nettleser som HTML-sider. Hvor enkelt du kan bruke innholdet
om igjen, er avhengig av den underliggende logiske strukturen til dokumentet.

For å være sikker på at du kan bruke Adobe PDF-dokumenter på nytt og få tilgang til dem, må du legge til koder for dem. Når du legger til koder,
legges en underliggende organisasjonsstruktur, eller et logisk strukturtre, til i dokumentet. Det logiske strukturtreet henviser til organiseringen av
innholdet i dokumentet, for eksempel forside, kapitler, seksjoner og underseksjoner. Det kan angi den nøyaktige leserekkefølgen og gjøre det
enklere å navigere, spesielt for lange og kompliserte dokumenter, uten at utseendet til PDF-dokumentet endres.

For mennesker som ikke kan se eller tyde det visuelle utseendet til dokumenter, er det mulig å bruke hjelpeteknologi til å få tilgang til innholdet ved
bruk av det logiske strukturtreet. De fleste former for hjelpeteknologi er avhengige av denne strukturen for å kunne formidle meningen til innholdet
og bildene i et alternativt format, for eksempel lyd. I et dokument uten koder finnes det ikke en slik struktur, og Acrobat må utlede en struktur
basert på leserekkefølgen i innstillingene. Denne metoden er upålitelig og resulterer ofte i at sideobjekter leses i feil rekkefølge eller ikke i det hele
tatt.

623



Til toppen av siden

Kodene vises under fanen Koder i Acrobat 6.0 og senere, der de er kjedet i henhold til definisjonene av forholdene mellom de kodede objektene.
Du kan ikke redigere koder i Acrobat Standard. Hvis arbeidet ditt krever at du jobber direkte med koder, bør du oppgradere til Adobe Acrobat 9
Professional. Du finner mer informasjon i hjelpen for Acrobat.

Logisk strukturtre i fanen Koder i Acrobat 9

Merk: Kodene som brukes i Adobe PDF-filer, kan sammenlignes med kodene i HTML- og XML-filer. Hvis du vil lære mer om grunnleggende
kodebegreper, bruker du en av de mange referansene og tekstbøkene som er tilgjengelige hos bokhandlere, på biblioteker og på Internett.

Forstå og optimalisere flyting på nytt
Et PDF-dokument kan flytes på nytt for lesing på håndholdte enheter, mindre skjermer eller standardskjermer ved store forstørrelser uten at du
behøver å rulle horisontalt for å lese hver linje.

Når du flyter et Adobe PDF-dokument på nytt, overføres ikke alltid alt innholdet til dokumentet som flytes på nytt. I de fleste tilfeller overføres bare
lesbar tekst til dokumentet som flytes på nytt. Lesbar tekst inkluderer artikler, avsnitt, tabeller, bilder og formaterte lister. Tekst som ikke flytes på
nytt, inkluderer skjemaer, kommentarer, felt for digitale signaturer og pagineringsobjekter, for eksempel sidetall, topptekst og bunntekst. Sider som
inneholder både lesbar tekst og skjemafelt eller felt for digitale signaturer, flytes ikke på nytt. Vertikal tekst flytes på nytt horisontalt.

Som forfatter kan du optimalisere PDF-dokumenter for flyting på nytt ved å angi koder for dem. Kodene sørger for at tekstblokker flytes på nytt, og
at innholdet får riktig rekkefølge, slik at leserne kan følge en artikkel som går over flere sider og spalter, uten at andre artikler avbryter flyten.
Leserekkefølgen er definert av strukturtreet, som du kan endre i strukturruten.
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Overskrifter og spalter (øverst) flyter på nytt i en logisk leserekkefølge (nederst).

Kode sideobjekter
Du kan angi koder for tekstrammer og grafikk automatisk eller manuelt. Når du har angitt koder for sideobjekter, kan du bruke strukturruten til å
endre rekkefølgen på siden ved å dra objekter til andre plasseringer i hierarkiet. Hvis du endrer rekkefølgen på objektene i strukturruten, overføres
disse endringene til Adobe PDF-filen. Rekkefølgen på objektene blir nyttig når PDF-filen blir arkivert fra Acrobat som en HTML- eller XML-fil.
Rekkefølgen har også betydning når du eksporterer et InDesign-dokument i Dreamweaver- (XHTML) eller Digital Editions-format (EPUB).

Angi koder for sideobjekter automatisk
Når du velger Legg til ukodete objekter, legges det automatisk til koder i Koder-panelet i InDesign, og kodene Artikkel og Figur brukes på enkelte
sideobjekter uten koder. Koden Artikkel brukes på alle tekstrammer uten koder, og koden Figur brukes på all grafikk uten koder. Du kan deretter
angi andre koder til tekstseksjoner manuelt. Selv om du angir koder for sideobjekter automatisk, er du ikke garantert at objektene struktureres
tilsvarende i den eksporterte PDF-filen.

1. Velg Vindu > Diverse > Koder for å vise Koder-panelet.
2. Velg Vis > Struktur > Vis struktur hvis du vil vise strukturruten til venstre for dokumentvinduet.
3. Velg Legg til ukodete objekter på menyen i strukturruten.
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Koder i strukturruten og Koder-panelet

Angi koder for sideobjekter manuelt
1. Velg Vindu > Diverse > Koder for å vise Koder-panelet.
2. Velg Vis > Struktur > Vis struktur hvis du vil vise strukturruten til venstre for dokumentvinduet.
3. Velg Legg til ukodete objekter på menyen i strukturruten.
4. Velg et sideobjekt i dokumentet.
5. Velg en kode i Koder-panelet. Merk deg følgende anbefalte bruksmåter for bestemte importerte koder:

Artefakt Med koden Artifact kan du skjule sideobjekter, for eksempel sidetall eller uviktige objekter, når du viser den eksporterte PDF-filen i
visningen Tilpass flyt, som bare viser kodede objekter. Se Adobe Acrobat-dokumentasjonen. Dette er spesielt nyttig når du viser PDF-filer
på en håndholdt enhet eller i andre PDF-lesere.

Celle Bruk denne koden for tabellceller.

Figur Bruk denne koden til montert grafikk. Koden Figur brukes på all grafikk uten koder som er montert i dokumentet, når du velger Legg
til ukodete objekter.

Avsnittskoder (P, H, H1–H6) Disse kodene har ingen innvirkning på den eksporterte PDF-teksten ved visning for flyting på nytt. De kan
imidlertid være nyttige i noen situasjoner når du eksporterer en PDF-fil til HTML-format.

Artikkel Bruk denne koden på artikler. Koden Artikkel brukes på alle tekstrammer uten koder når du velger Legg til ukodete objekter. Tenk
deg for eksempel at du har et InDesign-dokument som er formatert med tre avsnittsstiler: Overskr1, Overskr2 og Brødtekst. Først tilordnes
disse til henholdsvis kodene H1, H2 og P. Deretter eksporteres de til PDF. Til slutt, når PDF-dokumentet eksporteres til HTML eller XML i
Acrobat, vises avsnittene som er kodet med H1, H2 og P, på riktig måte (for eksempel med store, fete bokstaver i H1) i en nettleser. Hvis du
vil vite mer om eksport av PDF-dokumenter til HTML eller XML, kan du se Adobe Acrobat-dokumentasjonen.

Beskrive grafikk for bruk med programvare for skjermlesing
Hvis du vil at grafikkobjekter som illustrerer viktige begreper, skal beskrives i skjermlesere, må du oppgi en beskrivelse. Figurer og multimedia
gjenkjennes eller leses ikke av skjermlesere med mindre du legger til alternativ tekst i kodeegenskapene.

Med attributtet Alt-tekst kan du lage alternativ tekst som kan leses i stedet for å se på et bilde. ActualText er lik Alt-tekst ved at det vises i stedet
for et bilde. Med attributtet ActualText kan du bytte ut et bilde som er en del av et ord, for eksempel hvis det brukes et fint bilde i en initial. I dette
eksemplet gjør attributtet ActualText det mulig å lese initialen som en del av ordet.

Når du eksporterer til Adobe PDF, arkiveres attributtverdiene Alt-tekst og ActualText i PDF-filen, og de kan vises i Acrobat 6.0 og senere. Denne
informasjonen om alternativ tekst kan deretter brukes når PDF-filen blir arkivert fra Acrobat som en HTML- eller XML-fil. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Adobe Acrobat-dokumentasjonen.

1. Velg om nødvendig Vis > Struktur > Vis struktur for å vise strukturruten, og velg Vindu > Diverse > Koder for å vise Koder-panelet.
2. Velg Legg til ukodete objekter på menyen i strukturruten.
3. Hvis du vil være sikker på at bildet er merket som Figur, markerer du bildet og velger Figur i Koder-panelet.
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4. Marker Figur-objektet i strukturruten, og velg deretter Nytt attributt på menyen i strukturruten.
5. For Navn skriver du inn enten Alt eller ActualText (denne funksjonen skiller mellom store og små bokstaver).
6. For Verdi skriver du inn teksten som skal vises i stedet for bildet.

Gruppere sideobjekter i et artikkelobjekt
Bruk strukturruten til å gruppere sideobjekter logisk i et artikkelobjekt. Hvis for eksempel et sett med artikler går over flere sider, kan du opprette et
paraplyobjekt som skal inneholde disse artiklene i en enkelt gruppe. Disse paraplyobjektene kalles strukturobjekter. Du kan også gi navn til de
grupperte artiklene.
Merk: Du kan ikke angi koder for grupperte sideobjekter.

Hvis du vil gruppere sideobjekter, velger du Nytt objekt på menyen i strukturruten. Velg deretter artikkelobjektet i Koder-panelet, og dra
sideobjekter under det i strukturruten.
Hvis du vil angi et navn på grupperte objekter, høyreklikker du på artikkelobjektet i strukturruten, og deretter velger du Nytt attributt. For Navn
skriver du inn Tittel. For Verdi skriver du inn navnet på artikkelen du vil bruke.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Bruke sideoverganger
Fjerne overganger
Vise sideoverganger i et PDF-dokument

Sideoverganger gir en dekorativ effekt som en oppløsning eller bortskyvning når du blar om sidene i et dokument som er eksportert til SWF- eller
PDF-format. Du kan bruke forskjellige overganger på forskjellige sider, eller du kan bruke én enkelt overgang på alle sidene. Sideoverganger er
spesielt nyttige når du oppretter en lysbildefremvisning i PDF- eller SWF-format.

Bruke sideoverganger
Du kan bruke sideoverganger på enkeltoppslag eller på alle oppslag i dokumentet. Sideovergangene vises når du eksporterer et InDesign-
dokument til PDF- eller SWF-format. Du kan ikke bruke overganger på forskjellige sider i samme oppslag eller på malsider.

1. Marker oppslagene du vil bruke sideovergangen på, i Sider-panelet.

Kontroller at oppslaget er markert, ikke bare angitt. Tallene under sidene i Sider-panelet skal være uthevet.

2. Hvis du vil vise Sideoverganger-panelet, velger du Vindu > Interaktiv > Sideoverganger.

3. Velg en overgang på Overgang-menyen.

Hold musepekeren over miniatyren for å vise en animert forhåndsvisning av den valgte overgangen.

Du lurer kanskje på om det er nødvendig å velge overgangen Bla (bare SWF) for å opprette en sidekrøllingseffekt i en SWF-fil. Det er ikke
nødvendig å bruke denne overgangen for å kunne bla manuelt fra side til side i SWF-filen. Hvis du velger Inkluder interaktiv sidekrølling i
dialogboksen Eksporter SWF, kan du enten bla om manuelt ved å dra i et hjørne i den eksporterte SWF-filen, eller du kan bruke piltastene
eller navigasjonsknappene til å aktivere sideovergangen du har valgt for den siden.

4. Tilpass overgangen slik du ønsker, ved å angi valg på Retning- og Hastighet-menyene.

5. (Valgfritt) Hvis du vil bruke den valgte overgangen på alle oppslag i dokumentet, klikker du på ikonet Bruk på alle oppslag  eller velger
Bruk på alle oppslag på menyen i Sideoverganger-panelet.

6. (Valgfritt) Velg et annet oppslag i Sider-panelet, og bruk en annen sideovergang.

Når du bruker en sideovergang på et oppslag, vises det et sideovergangsikon  ved siden av oppslaget i Sider-panelet. Du kan skjule disse
ikonene i Sider-panelet ved å fjerne markeringen for Sideoverganger-valget i dialogboksen Panelvalg.

Hvis du vil forhåndsvise sideovergangene, eksporterer du dokumentet til PDF- eller SWF-format.

Fjerne overganger
I Sider-panelet velger du oppslaget som du vil fjerne fra overgangen, og deretter velger du Ingen fra Overganger-panelet på menyen i
Sideovergang-panelet.

Hvis du vil fjerne overganger fra alle oppslag, velger du Fjern alle på menyen i Sideoverganger-panelet.

Vise sideoverganger i et PDF-dokument
Hvis du vil ta med sideoverganger når du eksporterer PDF-dokumentet, velger du en sideovergang på Sideoverganger-menyen i dialogboksen
Eksporter til interaktiv PDF.

Hvis du vil se sideovergangene i den eksporterte PDF-filen, plasserer du PDF-filen i fullskjermsmodus ved å trykke på Ctrl+L (Windows) eller
Kommando+L (Mac OS) i Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Trykk på Esc for å avslutte fullskjermsmodus.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Filmer og lyder
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Legge til filmer og lydfiler i dokumenter
Endre størrelse på et filmobjekt, en plakat eller en ramme
Koble eldre mediefiler på nytt

Legge til filmer og lydfiler i dokumenter
Filmer og lydklipp du legger til i et dokument, kan spilles av når dokumentet eksporteres til Adobe PDF eller SWF, eller når du eksporterer
dokumentet til XML og bruker kodene på nytt for andre formål.

Du kan importere videofiler i Flash-videoformat (FLV og F4V) eller som H.264-kodede filer (for eksempel MP4) eller SWF-filer. Lydfiler kan
importeres i MP3-format. Mediefiltyper, inkludert QuickTime (MOV), AVI og MPEG, støttes i eksporterte interaktive PDF-filer, men ikke i
eksporterte SWF- eller FLA-filer. Vi anbefaler at du bruker filformater som FLV, F4V, SWF, MP4 og MP3 for å få fullt utbytte av støtten for rike
medier i Acrobat 9, Adobe Reader 9 og Adobe Flash Player 10 eller senere.

Ha oversikt over mediefilene du legger til i et InDesign-dokument under produksjonssyklusen. Hvis du flytter et koblet medieklipp etter at det er
lagt til i dokumentet, bruker du Koblinger-panelet for å koble det til på nytt. Legg ved eventuelle mediefiler du har lagt til, hvis du sender InDesign-
dokumentet til andre.

Legge til en film eller en lydfil

1. Velg Fil > Monter, og dobbeltklikk deretter på filmen eller lydfilen. Klikk der du vil at filmen skal vises. (Hvis du drar for å opprette
medierammen, kan filmkantene se kuttet eller skråstilt ut.)

Når du monterer en film- eller lydfil, vises et medieobjekt i en ramme. Medieobjektet er en kobling til mediefilen. Du kan endre størrelse på
medieobjektet for å bestemme størrelsen på avspillingsområdet.

Hvis filmens midtpunkt vises utenfor siden, blir ikke filmen eksportert.

2. Bruk Medier-panelet (Vindu > Interaktiv > Medier) hvis du vil forhåndsvise en mediefil og endre innstillinger.

3. Eksporter dokumentet til Adobe PDF- eller SWF-format.

Hvis du skal eksportere til Adobe PDF, må du velge Adobe PDF (interaktiv), ikke Adobe PDF (utskrift). Se Opprette interaktive dokumenter
for PDF.

Endre filminnstillinger
Bruk Medier-panelet til å endre filminnstillinger.

1. Marker filmobjektet i dokumentet.

2. Velg ett av følgende i Medier-panelet:

Spill av ved sideinnlasting Spill av filmen når brukeren blar til siden der filmen er. Hvis andre sideobjekter skal spilles av når siden lastes
inn, angir du rekkefølgen i Tidsberegning-panelet.

Løkke Spill av filmen gjentatte ganger. Hvis kildefilen er i et Flash-videoformat, fungerer løkker bare i eksporterte SWF-filer, ikke PDF-
filer.

Plakatbilde Angi hvilken type bilde som skal vises i avspillingsområdet. Se Plakatbildevalg.

Kontroller Hvis filmfilen er en Flash-videofil (FLV eller F4V) eller en H.264-kodet fil, kan du bruke forhåndslagde kontrollerskall som gjør det
mulig for brukerne å ta pause i, starte og stoppe filmen på flere måter. Hvis du velger Vis kontroller ved rull over, vises kontrollene når du
holder musepekeren over medieobjektet. Forhåndsvis det valgte kontrollerskallet i Forhåndsvisning-panelet.

Hvis filmfilen er en eldre type fil (for eksempel AVI eller MPEG), kan du velge Ingen eller Vis kontroller, som viser en enkel kontroller som
kan brukes til å ta pause i, starte og stoppe filmen.

SWF-filer du monterer, kan ha sine egne kontrollerskall. Test kontrollervalgene i Forhåndsvisning-panelet.

Navigasjonspunkt Hvis du vil opprette et navigasjonspunkt, spoler du frem videoen til et bestemt bilde og klikker deretter plussikonet.
Navigasjonspunkt er nyttige når du vil kunne spille av en video fra forskjellige startpunkt. Når du oppretter en knapp som spiller av en video,
kan du bruke alternativet Spill av fra navigasjonspunkt for å spille av videoen fra et av navigasjonspunktene du legger til.

Endre lydinnstillinger
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Bruk Medier-panelet til å endre lydinnstillinger.

1. Marker lydobjektet i dokumentet.

2. Velg ett av følgende i Medier-panelet:

Spill av ved sideinnlasting Spill av lydfilen når brukeren blar til siden der lydobjektet er. Hvis andre sideobjekter skal spilles av når siden
lastes inn, angir du rekkefølgen i Tidsberegning-panelet.

Stopp ved sideveksling Stopp avspillingen av MP3-lydfilen når brukeren blar til en annen side. Hvis lydfilen ikke er en MP3-fil, er dette
alternativet nedtonet.

Løkke Spill av MP3-lyden gjentatte ganger. Hvis kildefilen ikke er en MP3-fil, er dette alternativet nedtonet.

Plakatbilde Angi hvilken type bilde som skal vises i avspillingsområdet. Se Plakatbildevalg.

Plakatbildevalg
En plakat er bildet som representerer et medieklipp. Hver film eller lyd kan vises med eller uten et plakatbilde. Hvis plakatbildet i InDesign er større
enn filmen, blir det kuttet til størrelsen på filmen i den eksporterte PDF- eller SWF-filen. Angi en av følgende typer plakatbilder i Medier-panelet:

Ingen Viser ingen plakatbilder for film- eller lydklippet. Dette valget er nyttig hvis du ikke vil at film- eller lydklippet skal være synlig på siden. Du
vil for eksempel kanskje at mediet bare skal spilles av når du blar til siden, eller du vil kanskje vise en mer avansert utforming under filmen i stedet
for plakatbildet.
Standard Viser et generelt film- eller lydplakatbilde som ikke er basert på innholdet i filen.

Hvis du vil bruke et annet standardplakatbilde, arkiverer du bildet som StandardFilmplakat.jpg eller StandardLydplakat.jpg og erstatter den
eksisterende filen med samme navn. Denne filen er plassert i mappen for forhåndsinnstillinger/multimedia i programmappen.

Fra gjeldende bilde Velg dette alternativet hvis du vil bruke bildet som for øyeblikket vises i forhåndsvisningsområdet i Medier-panelet. Hvis du vil
velge et annet bilde, flytter du glidebryteren for forhåndsvisning og klikker ikonet til høyre på Plakatbilde-menyen. Dette alternativet er ikke
tilgjengelig for eldre filmformater, for eksempel AVI og MPEG.
Velg bilde Her kan du markere et bilde som skal brukes som plakatbilde. Dobbeltklikk bildet du vil bruke. Du kan velge punktgrafikk, ikke
vektorgrafikk, for plakatbilder.
[Fra video] Dette alternativet velges for konverterte CS4-dokumenter med medieklipp satt til et bestemt bilde.

Endre medieinnstillinger for interaktive PDF-filer

1. Velg PDF-valg på menyen i Medier-panelet.

2. Angi følgende valg, og klikk OK.

Beskrivelse Skriv inn en beskrivelse som vises hvis mediefilen ikke kan spilles av i Acrobat. Denne beskrivelsen brukes også som alternativ
tekst for synshemmede brukere.

Spill av video i flytende vindu Spill av filmen i et separat vindu. Hvis du markerer dette alternativet, angir du størrelsesforholdet og
plasseringen på skjermen. Hvis du øker størrelsen på det flytende vinduet, kan bildekvaliteten bli redusert. Det flytende vinduet skaleres
basert på størrelsen på originalfilmen, ikke størrelsen på den skalerte filmen i dokumentlayouten. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for
SWF-filer og lydfiler.

Montere en videofil fra en URL-adresse
Monter en videofil fra en gyldig URL-adresse for å spille av videoen i den eksporterte PDF- eller SWF-filen. Videoen må være en gyldig Flash-
videofil (FLV eller F4V) eller en H.264-kodet fil (for eksempel MP4).

1. Velg et tomt bilde eller et videoobjekt som inneholder en video du vil bytte ut.

2. Velg Video fra URL-adresse på menyen i Medier-panelet.

3. Angi URL-adressen, og klikk OK.

Endre størrelse på et filmobjekt, en plakat eller en ramme
Hvis du legger til en film i InDesign-dokumentet, vises filmobjektet og plakaten i en ramme. Hvis du eksporterer til PDF, vil grensen til filmobjektet
bestemme størrelsen på filmen i PDF-dokumentet, ikke rammestørrelsen eller plakatbildestørrelsen.

For best mulig resultat lar du størrelsen og dimensjonene på plakatbildet være de samme som på filmen. Hvis du bruker en beskjæringsbane, er
det mulig at det eksporterte PDF-dokumentet ikke inneholder disse endringene.

Filmer vises i det øverste laget i PDF-dokumentet. Hvis du legger et annet objekt over filmen i InDesign, vises dette objektet under filmen i det
eksporterte PDF-dokumentet.

Hvis du vil at PDF-dokumentet skal inneholde et avspillingsområde med uttoning eller andre effekter som kanskje ikke eksporteres godt når de
brukes på et plakatbilde, bør du vurdere å bruke et montert bilde for avspillingsområdet og deretter montere en film (uten plakatbilde) over det
monterte bildet.
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Endre størrelse på filmobjekt
A. Plakatbilde B. Filmobjekt C. Ramme

 Gjør ett av følgende:

For å endre størrelse på filmobjektet, plakatbildet og rammen må du bruke skaleringsverktøyet  og dra i ett av hjørnehåndtakene (hold
nede Skift for å beholde proporsjonene).

Hvis du bare vil endre størrelsen på rammen, drar du i et av hjørnehåndtakene ved hjelp av markeringsverktøyet .

Hvis du vil endre størrelsen på plakaten eller medieobjektet, markerer du plakatbildet ved hjelp av segmentmarkøren . Bytt til
markeringsverktøyet, og dra deretter et av hjørnehåndtakene.

Du kan endre størrelsen på en plakat i en ramme ved hjelp av tilpassingskommandoene (Objekt > Tilpassing).

Koble eldre mediefiler på nytt
I InDesign fungerer FLV- og F4V-videoformatene og MP3-lydformatene best for eksport av interaktive dokumenter. Videoformater som MOV, AVI
og MPG kan eksporteres til PDF, men ikke til Flash-baserte formater, for eksempel SWF.

Bruk Adobe Media Encoder til å konvertere videofiler til FLV-, F4V- eller MP4-format. Adobe Media Encoder konverterer ikke lydfilformater til MP3,
men du kan bruke et eget program, for eksempel Apple iTunes, til å gjøre dette.

1. Åpne Adobe Media Encoder, legg til videofilene du vil konvertere, og konverter dem til FLV- eller F4V-format.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i Hjelp for Adobe Media Encoder.

2. Gjør ett av følgende:

Monter mediefilen i et InDesign-dokument. Se Legge til filmer og lydfiler i dokumenter.

Hvis videofilene allerede er montert i et InDesign-dokument, bruker du Koblinger-panelet til å koble filene på nytt til de nye versjonene.
Se Oppdatere, gjenopprette og erstatte koblinger.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Dynamiske PDF-dokumenter
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Opprette interaktive dokumenter for PDF
Opprette PDF-skjemaer (CS5.5 og CS5)
Forhåndsvise interaktive dokumenter
Bruke presentasjonsmodus

Å opprette et dynamisk PDF-dokument er en god metode for å opprette en interaktiv lysbildefremvisning. Du kan opprette interaktive dokumenter
med knapper, filmer og lydklipp, hyperkoblinger, bokmerker og sideoverganger. I InDesign kan du også sette opp dokumenter som kan
konverteres til skjemaer i Acrobat.

Opprette interaktive dokumenter for PDF
Du kan eksportere Adobe PDF-dokumenter som inneholder følgende interaktive funksjoner.

Bokmerker Bokmerker du oppretter i InDesign-dokumentet, vises under fanen Bokmerker til venstre i Adobe Acrobat- eller Adobe Reader-
vinduet. Hvert bokmerke hopper til en side, tekst eller grafikk i den eksporterte PDF-filen. Se Bokmerker.
Filmer og lydklipp Du kan legge til filmer og lydklipp i et dokument, eller du kan lage koblinger til videofiler som kan spilles av over Internett.
Disse filmene og lydklippene kan spilles av i den eksporterte PDF-filen. Se Filmer og lyder.
Hyperkoblinger Hvis du klikker en hyperkobling i et eksportert PDF-dokument, kommer du til en annen plassering i det samme dokumentet, til et
annet dokument eller til et webområde. Se Hyperkoblinger.
Kryssreferanser En kryssreferanse henviser lesere fra én del av dokumentet til en annen i den eksporterte PDF-filen. Kryssreferanser er spesielt
nyttige i brukerhåndbøker og referanseveiledninger. Når et dokument med kryssreferanser eksporteres til PDF, fungerer kryssreferansene som
interaktive hyperkoblinger. Se Kryssreferanser.
Sideoverganger Sideoverganger gir en dekorativ effekt, som en oppløsning eller bortskyvning, når du blar om i den eksporterte PDF-filen i
fullskjermsmodus. Se Sideoverganger.

1. Velg Fil > Eksporter.

2. Angi et navn og en plassering for filen.

3. Velg Adobe PDF (interaktiv) under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klikk deretter Arkiver.

4. Velg alternativer i dialogboksen Eksporter til interaktiv PDF, og klikk deretter OK.

Eksportere til interaktiv PDF – alternativer
Følgende alternativer vises i dialogboksen Eksporter til interaktiv PDF.

Sider Angi om alle sider i dokumentet eller bare et sideområde skal inkluderes. Hvis du velger Område, må du angi et sideområde, for eksempel
1-7, 9, for å skrive ut sidene 1 til 7 og 9. Se Angi hvilke sider som skal skrives ut.
Vis etter eksport Åpner den nyopprettede PDF-filen i standard PDF-visningsprogram.
Bygg inn sideminiatyrer  Bygger inn en forhåndsvisning i form av et miniatyrbilde i PDF-filen, slik at filstørrelsen øker. Denne innstillingen velges
bort når brukere skal vise og skrive ut PDF-filer i Acrobat 5.0 eller nyere versjoner. Disse versjonene genererer miniatyrbilder dynamisk hver gang
du klikker på Sider-panelet i en PDF.
Opprett Acrobat-lag Arkiverer hvert InDesign-lag som et Acrobat-lag i PDF-filen. Lagene er fullt navigerbare, og brukere av Adobe Acrobat 6.0
og senere kan dermed generere flere versjoner av filen fra én PDF-fil.
Opprett kodet PDF Koder automatisk objekter i artikkelen under eksport basert på et delsett av Acrobat-kodene som støttes i InDesign. Dette
inkluderer gjenkjennelse av avsnitt, grunnleggende tekstformatering, lister og tabeller. (Du kan også sette inn og justere koder i dokumentet før du
eksporterer til PDF. Se Angi struktur for PDF-filer.)
Bruk struktur for tabulatorrekkefølge Under eksport brukes tabulatorrekkefølgen som er angitt ved hjelp av Objekt > Interaktiv > Angi
tabulatorrekkefølge. Dette alternativet er bare tilgjengelig for kodede PDF-filer.
Visning Startvisningsinnstillinger for PDF-filen når den åpnes.
Layout Startlayout for PDF-filen når den åpnes.
Presentasjon Velg Åpne i Fullskjermmodus for å vise PDF-filen uten menyer og paneler i Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Hvis du vil bla om
automatisk, velger du Vend sider hver og angir hvor mange sekunder det skal gå mellom sidevendingene.
Sideoverganger Angi en sideovergang som skal brukes på alle sider under eksport. Hvis du angir overganger i Sideoverganger-panelet, må du
velge Fra dokument for å bruke disse innstillingene.
Knapper og medier Velg Inkluder alle for å tillate interaktive filmer, lyder og knapper i den eksporterte PDF-filen. Velg Bare utseende for å
inkludere knapper og videoplakater i Normal-tilstand som statiske elementer.
Komprimering Velg JPEG (med tap) for å fjerne bildedata, og dermed kanskje redusere bildekvaliteten. Filstørrelsen reduseres imidlertid, med et
minimalt datatap. Velg JPEG 2000 (uten tap) for å eksportere filen uten komprimering med tap. Velg Automatisk for å la InDesign bestemme den
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beste kvaliteten for farge- og gråtonebilder.
JPEG-kvalitet Angir detaljmengden i det eksporterte bildet. Jo høyere kvalitet, jo større fil. Dette alternativet er nedtonet hvis du velger JPEG
2000 (uten tap) under Komprimering.
Oppløsning Angi oppløsningen for punktgrafikkbilder i den eksporterte PDF-filen. Det er spesielt viktig å velge en høy oppløsning når brukerne
skal kunne zoome inn på bildepunktbasert innhold i den eksporterte PDF-filen. En høy oppløsning kan imidlertid gi en betraktelig større
filstørrelse.

Opprette PDF-skjemaer (CS5.5 og CS5)
InDesign har ikke verktøy for å legge til skjemafelt, men Adobe Acrobat har det. Du kan opprette et skjema som inneholder plassholdere for felt,
for eksempel alternativknapper, avmerkingsbokser og tekstfelt, i InDesign. Deretter kan du eksportere dokumentet til PDF og bruke Acrobat til å
konvertere plassholderne til skjemafelt.

1. Opprett dokumentet som skal brukes for skjemaet, i InDesign. Bruk tabeller og tekstbokser til å opprette plassholdere for feltene.

Du kan også legge til interaktive knapper i InDesign.

2. Eksporter dokumentet til Adobe PDF.

3. Start skjemaveiviseren for å konvertere plassholderne til skjemafelt. Bruk skjemaverktøyene til å legge til og redigere skjemaet. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se Adobe Acrobat-dokumentasjonen.

I Acrobat X velger du Verktøy > Skjemaer > Opprett for å starte skjemaveiviseren.

I Adobe Acrobat 9 velger du Skjemaer > Start skjemaveiviser.

Flere ressurser
Gabriel Powell har laget en opplæringsvideo om å utforme et PDF-skjema i InDesign og fullføre det i Adobe Acrobat. Du finner videoen på
Arbeidsflyt for InDesign- og Acrobat-skjemaer.

Acrobat-teamet har skrevet en artikkel om å utforme skjemaer for automatisk feltgjenkjenning i Adobe Acrobat.

Michael Murphy har laget en opplæringsvideo om å opprette skjemaer på Acrobat-vennlig skjemautforming.

Bob Bringhurst har skrevet en artikkel om å utforme skjemaer på Opprette PDF-skjemaer i InDesign.

Forhåndsvise interaktive dokumenter
Bruk Forhåndsvisning-panelet til å forhåndsvise interaktivitet og animasjon i gjeldende markering, gjeldende oppslag eller hele dokumentet. Du kan
endre størrelsen på Forhåndsvisning-panelet eller la det være forankret eller flyte i vinduet, eller du kan flytte det til en annen skjerm.

1. Velg Vindu > Interaktiv > Forhåndsvisning.

2. Gjør ett av følgende for å forhåndsvise interaktivitet og animasjon:

Klikk knappen Angi modus for å forhåndsvise merket område  for å forhåndsvise gjeldende markering.

Klikk knappen Angi modus for å forhåndsvise oppslag  for å forhåndsvise gjeldende oppslag.

Klikk knappen Angi modus for å forhåndsvise dokument  for å forhåndsvise gjeldende dokument.

3. Klikk knappen Spill av forhåndsvisning  for å forhåndsvise markeringen, oppslaget eller dokumentet. Klikk om nødvendig interaktive
objekter, for eksempel knapper, i Forhåndsvisning-panelet for å teste dem.

Når du forhåndsviser dokumentet, kan du klikke Gå til forrige side- eller Gå til neste side-pilen nederst i panelet for å gå til en annen side.

Når du redigerer dokumentet, kan du oppdatere forhåndsvisningen ved å klikke knappen Spill av forhåndsvisning i Forhåndsvisning-panelet.

Forhåndsvise dokumentet i en webleser

1. Velg Test i nettleser på menyen i Forhåndsvisning-panelet.

2. Klikk de interaktive objektene i dokumentet for å teste dem.

Redigere forhåndsvisningsinnstillinger

1. Velg Rediger forhåndsvisningsinnstillinger på menyen i Forhåndsvisning-panelet.

Dialogboksen Forhåndsvisningsinnstillinger viser gjeldende innstillinger for dialogboksen Eksporter SWF.

2. Rediger innstillingene etter behov. Se SWF-eksportvalg.

Bruke presentasjonsmodus
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I presentasjonsmodus vises det aktive InDesign-dokumentet som en presentasjon. Programmenyen, paneler, hjelpelinjer og rammekanter er skjult
i presentasjonsmodus. Bakgrunnsområdet har som standard en mørk farge hvis dokumentproporsjonene ikke er de samme som gjeldende
skjermmål.

Presentasjonsmodus er spesielt nyttig brukt sammen med Adobe Connect-funksjonen. Du kan starte et webmøte ved hjelp av kommandoen Fil >
Del min skjerm. Når skjermdelingen har startet, kan du sette InDesign-dokumentet i presentasjonsmodus.

1. Velg Vis > Skjermmodus > Presentasjon.

2. Følgende tastetrykk kan brukes.

Handling Resultat

Museklikk, Pil høyre eller Page Down Neste oppslag

Skift+klikk, høyreklikk, Pil venstre eller Page Up Forrige oppslag

Esc Avslutt presentasjonsmodus

Home Første oppslag

End Siste oppslag

B Endre bakgrunnsfarge til svart

W Endre bakgrunnsfarge til hvit

G Endre bakgrunnsfarge til grå

Dokumentet kan ikke redigeres i presentasjonsmodus. Med en dobbeltskjerm kan du imidlertid ha to vinduer åpne i samme dokument og sette
det ene vinduet i presentasjonsmodus. Da kan du redigere dokumentet i normalvisningsvinduet og straks se resultatet i
presentasjonsmodusvinduet.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Bokmerker

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Opprette bokmerker for PDF
Administrere bokmerker

Opprette bokmerker for PDF
Et bokmerke er en type kobling med representativ tekst som gjør det enklere å navigere i dokumenter som er eksportert som Adobe PDF.
Bokmerker du oppretter i InDesign-dokumentet, vises under fanen Bokmerker til venstre i Acrobat- eller Adobe Reader-vinduet. Hvert bokmerke
hopper til et tekstanker eller en side.

Oppføringer i en generert innholdsfortegnelse legges automatisk til i Bokmerker-panelet. I tillegg kan du tilpasse dokumentet ytterligere med
bokmerker for å rette leserens oppmerksomhet mot noe, eller for å gjøre det enklere å navigere. Bokmerker kan kjedes under andre bokmerker.

Du vil kanskje at bokmerker skal vises under fanen Bokmerker i PDF-dokumentet, men ikke at innholdsfortegnelsen vises i PDF-dokumentet. I
så fall genererer du en innholdsfortegnelse på den siste siden i dokumentet. Når du eksporterer til PDF, utelater du den siste siden. Hvis du tar
med den siste siden i det eksporterte PDF-dokumentet, kan du slette den i Acrobat.

1. Velg Vindu > Interaktiv > Bokmerker for å vise Bokmerker-panelet.
2. Klikk på bokmerket du vil plassere det nye bokmerket under. Hvis du ikke markerer et bokmerke, blir det nye bokmerket automatisk lagt til

nederst på listen.
3. Gjør ett av følgende for å angi hvor du vil at bokmerket skal hoppe:

Klikk på et innsettingspunkt i teksten.

Marker tekst. (Som standard blir teksten du merker, til bokmerkeetiketten.)

Dobbeltklikk på en side i Sider-panelet for å vise den i dokumentvinduet.

4. Gjør ett av følgende for å opprette bokmerket:

Velg Opprett nytt bokmerke-ikonet i Bokmerker-panelet.

Velg Nytt bokmerke på panelmenyen.

Bokmerker vises under fanen Bokmerker når du åpner den eksporterte PDF-filen i Adobe Acrobat- eller Acrobat.

Merk: Hvis du oppdaterer innholdsfortegnelsen, blir bokmerkene sortert på nytt, slik at alle bokmerker som er generert fra en innholdsfortegnelse,
vises nederst på listen.

Administrere bokmerker
Bruk Bokmerker-panelet til endre navn på, slette og ordne bokmerker.

Endre navn på et bokmerke
 Velg bokmerket i Bokmerker-panelet, og velg Endre navn på bokmerke på panelmenyen.

Slette et bokmerke
 Velg et bokmerke i Bokmerker-panelet, og velg Slett bokmerke på panelmenyen.

Ordne, gruppere og sortere bokmerker
Du kan kjede en liste med bokmerker for å vise forhold mellom emner. Kjeding skaper et overordnet/underordnet forhold. Du kan vise og skjule
denne hierarkiske listen slik du ønsker. Hvis du endrer rekkefølgen eller nestingsrekkefølgen på bokmerkene, får det ikke konsekvenser for
hvordan det faktiske dokumentet ser ut.

 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil utvide eller skjule bokmerkehierarkiet, klikker du på trekanten ved siden av bokmerkeikonet for å vise eller skjule eventuelle
underelementer.

Hvis du vil kjede et bokmerke under et annet bokmerke, markerer du bokmerket eller bokmerkeområdet du vil kjede. Deretter drar du ikonet
eller ikonene til det overordnede bokmerket. Slipp bokmerket.

Bokmerket eller bokmerkene du har dratt, blir kjedet under det overordnede bokmerket. Den faktiske siden blir liggende på det opprinnelige
stedet i dokumentet.
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Bokmerker-panel som viser bokmerkene som kjedes under et overordnet bokmerke

Hvis du vil flytte et bokmerke fra en kjedet plassering, markerer du bokmerket eller bokmerkeområdet du vil flytte. Dra ikonet eller ikonene
nedenfor og til venstre for det overordnede bokmerket. Det vises en svart stolpe der bokmerket vil bli flyttet. Slipp bokmerket.

Hvis du vil endre rekkefølgen på bokmerker, markerer du et bokmerke og flytter det til et nytt sted. Det vises en svart stolpe der bokmerket
vil bli plassert.

Hvis du vil sortere bokmerker, velger du Sorter bokmerker på menyen i Bokmerker-panelet. Bokmerkene vises i samme rekkefølge som
sidene de viser til.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Tegning og maling
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Forstå baner og former

Til toppen av siden

Enkle baner

Sammensatte baner

Sammensatte former

Til toppen av siden

Typer baner og former
Om baner
Om tangentlinjer og tangentpunkt

Typer baner og former

Du kan tegne baner og sette dem sammen på flere måter i InDesign. I InDesign kan du tegne følgende typer baner og former:

Enkle baner er de grunnleggende byggesteinene i sammensatte baner og former. De består av en åpen eller lukket bane som kan
krysse seg selv.

Sammensatte baner består av to eller flere enkle baner som virker sammen eller krysser hverandre. De er enklere enn
sammensatte former og gjenkjennes av alle PostScript-kompatible programmer. Baner som er satt sammen til en sammensatt bane, fungerer som
ett objekt og deler attributter (for eksempel farger og strekmaler).

Sammensatte former består av to eller flere baner, sammensatte baner, grupper, blandinger, tekstkonturer, tekstrammer
eller andre former som virker sammen og krysser hverandre for å danne nye, redigerbare former. Enkelte sammensatte former vises som
sammensatte baner, men komponentbanene kan redigeres hver for seg, og trenger ikke å dele attributter.

Typer baner og former

A. Tre enkle baner B. Sammensatt bane C. Sammensatt form 

Om baner

Når du tegner, lager du en linje som kalles en bane. En bane består av ett eller flere rette eller buede segmenter. Begynnelsen og slutten på hvert
segment er markert med ankerpunkt, som fungerer omtrent som en nål som holder en tråd festet til en tavle. En bane kan være lukket (for
eksempel en sirkel) eller åpen med ulike endepunkt (for eksempel en bølget linje).

Du endrer formen på en bane ved å dra ankerpunktene, tangentpunktene ved slutten av tangentlinjene som vises på ankerpunkt, eller selve
banesegmentet.

Komponenter i en bane
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Merk:

Til toppen av siden

A. Merket (fylt) endepunkt B. Merket ankerpunkt C. Umerket ankerpunkt D. Buet banesegment E. Tangentlinje F. Tangentpunkt 

Baner kan ha to typer ankerpunkt: hjørnepunkt og avrundingspunkt. Hjørnepunkt er navnet på det stedet der banen brått endrer retning.
Avrundingspunkt er navnet på det stedet der banesegmenter knyttes sammen i en jevn kurve. Du kan tegne en bane ved å bruke en hvilken som
helst kombinasjon av hjørne- og avrundingspunkt. Hvis du tegner feil type punkt, kan du alltid endre det.

Punkt på en bane

A. Fire hjørnepunkt B. Fire avrundingspunkt C. Kombinasjon av hjørne- og avrundingspunkt 

Du kan bruke et hjørnepunkt til å koble sammen to rette eller buede segmenter, mens du alltid bruker et avrundingspunkt til å koble sammen to
buede segmenter.

Du kan bruke et hjørnepunkt til å koble sammen både rette og buede segmenter.

Du må ikke forveksle hjørne- og avrundingspunkt med rette og buede segmenter.

Konturen til en bane kalles en strek. En farge eller en forløpning som brukes inne i en åpen eller lukket bane, kalles fyll. En strek kan ha vekt
(tykkelse), farge og et strekmønster (Illustrator og InDesign) eller et stilisert linjemønster (InDesign). Når du har tegnet en bane, kan du endre
egenskapene for streken og fyllet på banen.

I InDesign har alle baner et midtpunkt som markerer midten av figuren, men som ikke er en del av selve banen. Du kan bruke dette punktet til å
dra banen, justere den etter andre objekter eller markere alle ankerpunkt på den. Midtpunktet vises alltid. Du kan ikke skjule eller slette det.

Om tangentlinjer og tangentpunkt

Når du merker et ankerpunkt som kobler sammen buede segmenter (eller når du merker selve segmentet), viser ankerpunktene på
tilkoblingssegmentene tangenthåndtak, som består av tangentlinjer som ender i tangentpunkter. Vinkelen og lengden på tangentlinjene bestemmer
formen og størrelsen på de buede segmentene. Hvis du beveger tangentlinjene, endres formen på kurvene. Tangentlinjer vises ikke i den endelige
utskriften.
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Merk:

Når du har markert et ankerpunkt (til venstre), vises tangentlinjer på buede segmenter som er koblet sammen med ankerpunktet (til høyre).

Et avrundingspunkt har alltid to tangentlinjer, som flyttes sammen som én enkelt rettlinjet enhet. Når du flytter en tangentlinje på et
avrundingspunkt, justeres de buede segmentene på begge sider av punktet samtidig, slik at en sammenhengende bue beholdes på ankerpunktet.

Til sammenligning kan et hjørnepunkt ha to, én eller ingen tangentlinjer, avhengig av om det henholdsvis forbinder to, ett eller ingen buede
segmenter. Tangentlinjer for hjørnepunkt opprettholder hjørnet ved bruk av forskjellige vinkler. Hvis du flytter en tangentlinje i et hjørnepunkt,
justeres bare kurven på samme side av punktet som tangentlinjen justeres.

Når du har markert et ankerpunkt (til venstre), vises tangentlinjer på buede segmenter som er koblet sammen med ankerpunktet (til høyre).

Justering av tangentlinjer på et avrundingspunkt (til venstre) og et hjørnepunkt (til høyre)

Tangentlinjer tangerer alltid (vinkelrett på radiusen til) kurven på ankerpunktene. Vinkelen til hver tangentlinje angir hellingen til kurven, og lengden
til hver tangentlinje angir høyden (eller dybden) til kurven.

Hvis du flytter eller endrer størrelse på tangentlinjer, endres hellingen til kurvene.

I Illustrator kan du vise eller skjule ankerpunkt, tangentlinjer og tangentpunkt ved å velge View > Show Edges eller View > Hide Edges.
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Tegne med pennverktøyet

Til toppen av siden
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Tegne rette linjesegmenter med pennverktøyet
Tegne kurver med pennverktøyet
Omplassere ankerpunkt mens du tegner
Fullføre tegning av en bane
Tegne rette linjer fulgt av kurver
Tegne kurver etterfulgt av rette linjer
Tegne to buede segmenter koblet sammen med et hjørne

Tegne rette linjesegmenter med pennverktøyet
Den enkleste banen du kan tegne med pennverktøyet, er en rett linje, som du lager ved å klikke med verktøyet for å lage to ankerpunkt. Hvis du
fortsetter å klikke, lager du en bane med rette linjesegmenter koblet sammen med hjørnepunkt.

Hvis du bruker pennverktøyet, dannes det rette segmenter.

1. Velg pennverktøyet.
2. Plasser pennverktøyet der du vil begynne det rette segmentet, og klikk for å definere det første ankerpunktet (ikke dra).

Merk: Det første segmentet du tegner, vises ikke før du angir det andre ankerpunktet. (Velg Gummistrikk i Photoshop for å forhåndsvise
banesegmenter.) Hvis du er uheldig og drar med pennverktøyet slik at det vises tangentlinjer i stedet, velger du Rediger (Edit) > Angre
(Undo) og klikker på nytt.

3. Klikk en gang til der du vil det første segmentet skal slutte, eller Skift-klikk for å begrense vinkelen for segmentet til et multiplum av 45°.
4. Fortsett å klikke for å angi ankerpunkter for flere rette segmenter.

Det siste ankerpunktet du har lagt til, vises alltid som en fylt firkant for å angi at det er markert. Tidligere definerte ankerpunkter blir hule når
du legger til flere ankerpunkter, og merkingen av dem oppheves.

5. Gjør ett av følgende for å fullføre banen.

Plasser pennverktøyet over det første (hule) ankerpunktet hvis du vil lukke banen. En liten sirkel  vises ved siden av pekeren til
pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk eller dra for å lukke banen.

Merk: Du kan også lukke en bane i InDesign ved å markere objektet og velge Objekt > Bane > Lukk bane.

Hvis du vil la banen være åpen, Ctrl-klikker du (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) hvor som helst bortsatt fra på objektene.

Du kan også velge et annet verktøy hvis du vil la banen være åpen, eller velge Select > Deselect i Illustrator eller Rediger > Fjern all
markering i InDesign. I InDesign eller Illustrator kan du også ganske enkelt trykke Enter eller Retur for å la banen være åpen.

Tegne kurver med pennverktøyet
Du lager kurver ved å legge til ankerpunkt der en kurve skifter retning, og dra tangentlinjene som danner kurven. Lengden og hellingen til
tangentlinjene bestemmer formen på kurven.

Det er enklere å redigere kurver hvis du tegner dem ved å bruke så få ankerpunkt som mulig. Dette fører også til at de vises og skrives ut raskere.
Hvis du bruker for mange punkt, kan det oppstå uønskede ujevnheter på en kurve. Bruk i stedet store mellomrom mellom ankerpunkt, og øv deg
på å forme kurver ved å justere lengden og vinklene til tangentlinjene.

1. Velg pennverktøyet.
2. Plasser pennverktøyet der du vil at kurven skal starte, og hold museknappen nede.

Det første ankerpunktet vises, og pekeren til pennverktøyet endres til en pilspiss. (I Photoshop endres ikke pekeren før du har begynt å dra.)
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3. Dra for å angi hellingen til det buede segmentet du lager, og slipp deretter museknappen.

Vanligvis forlenger du tangentlinjen omtrent en tredjedel av avstanden til neste ankerpunkt du vil tegne. (Du kan justere én eller begge sider
av tangentlinjen senere.)

Hold nede Skift-tasten for å begrense verktøyet til trinn på 45 grader.

Tegne det første punktet i en kurve
A. Plassere pennverktøyet B. Begynne å dra (museknappen er holdt nede) C. Dra for å forlenge tangentlinjer

4. Plasser pennverktøyet der du vil ha endepunktet på kurvesegmentet, og gjør ett av følgende:

Dra i motsatt retning av den forrige tangentlinjen hvis du vil lage en C-formet kurve. Slipp deretter museknappen.

Tegne det andre punktet i en kurve
A. Begynne å dra det andre avrundingspunktet B. Dra bort fra forrige tangentlinje for å lage en C-kurve C. Resultatet når du slipper
museknappen

Hvis du vil lage en S-formet kurve, drar du i samme retning som forrige tangentlinje. Slipp deretter museknappen.

Tegne en S-kurve
A. Begynne å dra det nye avrundingspunktet B. Dra i samme retning som forrige tangentlinje for å lage en S-kurve C. Resultatet når
du slipper museknappen

(Bare for Photoshop) Hvis du vil ha en skarp endring i retningen til kurven, slipper du museknappen og Alt-drar (Windows) eller
Tilvalg-drar (Mac OS) retningspunktet i kurvens retning. Slipp Alt- eller Tilvalg-tasten og museknappen, plasser pekeren på nytt der
du vil segmentet skal slutte, og dra i motsatt retning for å fullføre det buede segmentet.

5. Fortsett med å dra pennverktøyet fra ulike plasseringer for å lage en serie med jevne kurver. Legg merke til at du plasserer ankerpunkt ved
starten og slutten av hver kurve, ikke ved tuppen av kurven.

Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) tangentlinjer for å bryte tangentlinjene ut av et ankerpunkt.

6. Gjør ett av følgende for å fullføre banen.

Plasser pennverktøyet over det første (hule) ankerpunktet hvis du vil lukke banen. En liten sirkel  vises ved siden av pekeren til
pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk eller dra for å lukke banen.

Merk: Du kan også lukke en bane i InDesign ved å markere objektet og velge Objekt > Bane > Lukk bane.

Hvis du vil la banen være åpen, Ctrl-klikker du (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) hvor som helst bortsatt fra på objektene.

Du kan også velge et annet verktøy hvis du vil la banen være åpen, eller velge Select > Deselect i Illustrator eller Rediger > Fjern all
markering i InDesign.
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Hvis du vil se en video om hvordan du bruker pennverktøyet i Illustrator, kan du se www.adobe.com/go/vid0037_no.

Omplassere ankerpunkt mens du tegner
 Når du har klikket for å lage et ankerpunkt, holder du museknappen nede, holder nede mellomromstasten og drar for å omplassere

ankerpunktet.

Fullføre tegning av en bane
 Du fullfører en bane på én av følgende måter:

Plasser pennverktøyet over det første (hule) ankerpunktet hvis du vil lukke banen. En liten sirkel  vises ved siden av pekeren til
pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk eller dra for å lukke banen.

Merk: Du kan også lukke en bane i InDesign ved å markere objektet og velge Objekt > Bane > Lukk bane.

Hvis du vil la en bane være åpen, Ctrl-klikker du (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) hvor som helst bortsatt fra på objektene.

Du kan også velge et annet verktøy hvis du vil la banen være åpen, eller velge Select > Deselect i Illustrator eller Rediger > Fjern all markering i
InDesign. I InDesign kan du også ganske enkelt trykke Enter eller Retur for å la banen være åpen.

Tegne rette linjer fulgt av kurver
1. Bruk pennverktøyet til å lage hjørnepunkt på to steder for å danne et rett segment.
2. Plasser pennverktøyet på det markerte endepunktet. I Illustrator og InDesign vises et ikon for endring av punkt ved siden av pennverktøyet

når det er plassert riktig (i Photoshop vises en liten skråstrek ved siden av pennverktøyet). Hvis du vil angi hellingen til det neste segmentet
du skal lage, klikker du på ankerpunktet, og deretter drar du tangentlinjen som vises.

Tegne et rett segment fulgt av et buet segment (del 1)
A. Rett segment fullført B. Plassere pennverktøyet over endepunktet (ikonet for endring av punkt vises bare i Illustrator og
InDesign) C. Dra tangentpunktet

3. Hold pennen der du vil plassere neste ankerpunkt. Klikk på (og dra hvis du vil) det nye ankerpunktet for å tegne ferdig kurven.

Tegne et rett segment fulgt av et buet segment (del 2)
A. Plassere pennverktøyet B. Dra tangentlinje C. Det nye kurvesegmentet er ferdig

Tegne kurver etterfulgt av rette linjer
1. Bruk pennverktøyet og dra for å opprette det første overgangspunktet på det buede segmentet, og slipp museknappen.
2. Plasser pennverktøyet der du vil ha endepunktet på det buede segmentet, og dra deretter for å fullføre kurven. Slipp museknappen.
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Tegne et buet segment fulgt av et rett segment (del 1)
A. Første avrundingspunkt er ferdig, og pennverktøyet er plassert over endepunktet B. Dra for å tegne ferdig kurven

3. Plasser pennverktøyet på det markerte endepunktet. Et ikon for endring av punkt vises ved pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk på
ankerpunktet for å endre avrundingspunktet til et hjørnepunkt.

4. Plasser pennverktøyet på nytt der du vil at det rette segmentet skal ende, og klikk for å tegne det ferdig.

Tegne et buet segment fulgt av et rett segment (del 2)
C. Plassere pennverktøyet over eksisterende endepunkt D. Klikke endepunkt E. Klikke neste hjørnepunkt

Tegne to buede segmenter koblet sammen med et hjørne
1. Bruk pennverktøyet til å dra for å lage det første avrundingspunktet til et buet segment.
2. Flytt pennverktøyet, og dra for å lage en kurve med et nytt avrundingspunkt. Hold deretter nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens

du drar tangentlinjen motsatt vei for å angi hellingen til den neste kurven. Slipp tasten og museknappen.

Avrundingspunktet endres nå til et hjørnepunkt ved at tangentlinjene deles opp.

3. Plasser pennverktøyet der du vil ha endepunktet for det andre buede segmentet, og dra et nytt avrundingspunkt for å fullføre det andre
buede segmentet.

Tegne to kurver
A. Dra et nytt avrundingspunkt B. Trykke på Alt/Tilvalg for å dele opp tangentlinjene mens du drar, og vende tangentlinjen opp C. Resultat etter
at du har flyttet og dratt for tredje gang

Flere hjelpeemner
Pennverktøy i Illustrator-video
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Tegne med blyantverktøyet
Redigere baner med blyantverktøyet
Alternativer for blyantverktøyet

Tegne med blyantverktøyet
Blyantverktøyet virker primært på samme måte i Adobe Illustrator og InDesign. Du kan bruke det til å tegne åpne eller lukkede baner som om du
tegnet med en blyant på papir. Det er mest nyttig til å tegne skisser eller lage et håndtegnet utseende. Når du har tegnet en bane, kan du endre
den med én gang om nødvendig.

Ankerpunkter settes ned mens du tegner med blyantverktøyet. Du kan ikke bestemme hvor de plasseres. Du kan imidlertid justere dem når banen
er ferdig. Antallet ankerpunkt som settes ned, bestemmes av hvor lang og komplisert banen er, og av toleranseinnstillingene i dialogboksen
Innstillinger for blyantverktøy (Pencil Tool Preferences). Disse innstillingene kontrollerer hvor følsomt blyantverktøyet er overfor musebevegelsene
eller grafikkdatapennen.

Hvis du vil se en video om hvordan du tegner med blyantverktøyet i Illustrator, kan du se www.adobe.com/go/vid0039_no.

Tegne frihåndsbaner med blyantverktøyet
1. Velg blyantverktøyet .

2. Plasser verktøyet der du vil begynne banen, og dra for å tegne en bane. Blyantverktøyet  vises med en liten x for å angi tegning av en
frihåndsbane.

Når du drar, følges pekeren av en stiplet linje. Ankerpunkt vises i begge ender av banen og ved forskjellige punkt langs den. De gjeldende
attributtene for strek og fyll brukes på banen, som forblir markert som standard.

Tegne lukkede baner med blyantverktøyet
1. Velg blyantverktøyet.
2. Plasser verktøyet der du vil begynne banen, og dra for å tegne en bane.
3. Når du har begynt å dra, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS). Blyantverktøyet vises som en liten sirkel (og i InDesign som

et fylt viskelær) for å angi at du lager en lukket bane.
4. Når banen har ønsket størrelse og form, slipper du museknappen (men ikke Alt eller Tilvalg). Når banen lukkes, slipper du Alt eller Tilvalg.

Du trenger ikke å plassere markøren over startpunktet i banen for å lage en lukket bane. Hvis du slipper museknappen på et annet sted,
lukker blyantverktøyet formen ved å lage den kortest mulige linjen tilbake til det opprinnelige punktet.

Redigere baner med blyantverktøyet
Du kan redigere enhver bane ved å bruke blyantverktøyet og legge til frihåndslinjer og -former for enhver form.

Legge til en bane med blyantverktøyet
1. Velg en eksisterende bane.
2. Velg blyantverktøyet.
3. Plasser blyantspissen på et endepunkt i banen.

Du vet at du er nært nok endepunktet når den lille x-en ved siden av blyantspissen forsvinner.

4. Dra for å fortsette banen.

Koble sammen to baner med blyantverktøyet
1. Merk begge banene (Skift-klikk eller dra rundt dem med markeringsverktøyet).
2. Velg blyantverktøyet.
3. Plasser pekeren der du vil begynne, fra én av banene, og dra mot den andre banen.
4. Når du har begynt å dra, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS). Blyantverktøyet vises som er lite sammenslåingssymbol

for å indikere at du legger til noe i den eksisterende banen.
5. Dra oppå endepunktet i den andre banen, slipp museknappen, og slipp deretter Ctrl eller Kommando.
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Merk: Best resultat får du ved å dra fra den ene banen til den andre som om du ganske enkelt forlenget banene i retningen de ble laget.

Endre formen på baner med blyantverktøyet
1. Merk banen som skal endres.
2. Plasser blyantverktøyet på eller i nærheten av banen som skal tegnes på nytt.

Du vet at du er nært nok banen når den lille x-en forsvinner fra verktøyet.

3. Dra verktøyet til banen har fått den ønskede formen.

Bruke blyantverktøyet til å redigere en lukket form

Merk: Du kan få uventede resultater, alt etter hvor du begynner å tegne om banen, og i hvilken retning du drar. Du kan for eksempel
utilsiktet endre en lukket bane til en åpen bane, endre en åpen bane til en lukket bane eller miste en del av en form.

Alternativer for blyantverktøyet
Dobbeltklikk blyantverktøyet for å angi ett av følgende alternativer:

Kvalitet (Fidelity) Kontrollerer hvor langt du må flytte musen eller datapennen før et nytt ankerpunkt legges til i banen. Jo høyere verdi, jo jevnere
og mindre komplisert blir banen. Jo lavere verdi, jo flere kurver som stemmer overens med pekerens bevegelser, slik at du får skarpere vinkler.
Kvalitet kan være fra 0,5 til 20 bildepunkt.
Utjevning (Smoothness) Kontrollerer mengden utjevning som brukes når du bruker verktøyet. Utjevning kan være fra 0 % til 100 %. Jo høyere
verdi, jo jevnere blir banen. Jo lavere verdi, jo flere ankerpunkt opprettes, og uregelmessighetene på linjen beholdes i større grad.
Fill New Pencil Strokes (Bare for Illustrator) Bruker fyll på blyantstrøk du tegner, etter du har valgt dette alternativet, men ikke på eksisterende
blyantstrøk. Husk å velge et fyll før du tegner blyantstrøkene.
Beholdt valgt (Keep Selected) Avgjør om banen skal fortsatt være merket etter du har tegnet den. Dette valget er aktivert som standard.
Rediger valgte baner (Edit Selected Paths) Avgjør om du kan endre eller slå sammen en valgt bane når du er innenfor en bestemt avstand fra
banen (angitt med neste alternativ).
Innenfor: (Within) _ bildepunkter Avgjør hvor nært musen eller datapennen må være en eksisterende bane for at du skal kunne redigere banen
med blyantverktøyet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når Rediger valgte baner (Edit Selected Paths) er valgt.
Flere hjelpeemner
Blyantverktøy i Illustrator-video
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Merke baner, segmenter og ankerpunkt
Justere banesegmenter
Legge til eller slette ankerpunkter
Bytte mellom avrundingspunkt og hjørnepunkt
Dele en bane
Avrunde baner
Endre form på lukkede baner eller objekter
Plasseringsverktøyet

Merke baner, segmenter og ankerpunkt
Før du kan endre formen på en bane eller redigere den, må du merke ankerpunktene eller segmentene i banen, eller en kombinasjon av begge
deler.

Merke ankerpunkt
Hvis du kan se punktene, kan du klikke dem med segmentmarkøren for å merke dem. Skift-klikk hvis du vil merke flere punkt.
Velg segmentmarkøren, og dra en grense rundt ankerpunktene. Skift-dra rundt flere ankerpunkt for å merke dem.
Kontroller at banen som inneholder ankerpunktene, ikke er merket. Flytt segmentmarkøren over ankerpunktet til pekeren blir en hul firkant, og
klikk deretter ankerpunktet. Skift-dra flere ankerpunkt for å merke dem.
(Bare for Illustrator) Velg lassoverktøyet, og dra rundt ankerpunktene. Skift+dra rundt flere ankerpunkt for å merke dem.

Merke banesegmenter
Gjør ett av følgende:

Velg segmentmarkøren, og klikk innen 2 bildepunkt fra segmentet, eller dra en markeringsramme over deler av segmentet. Skift-klikk eller
Skift-dra rundt flere banesegmenter for å merke dem.

(Bare for Illustrator) Velg lassoverktøyet,  og dra rundt deler av banesegmentet. Skift-dra rundt flere banesegmenter for å merke dem.

Merke alle ankerpunkt og segmenter i en bane
1. Velg segmentmarkøren,  eller lassoverktøyet i Illustrator.
2. Dra rundt hele banen.

Hvis banen er fylt, kan du også klikke inne i banen med segmentmarkøren for å merke alle ankerpunkt.

Kopiere en bane
 Merk en bane eller et segment med markeringsverktøyet eller segmentmarkøren, og gjør ett av følgende:

Bruk de vanlige menyfunksjonene til å kopiere og lime inn baner i programmer eller fra program til program.

Trykk og hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), dra banen til ønsket plassering, og slipp deretter museknappen og Alt/Tilvalg.

Justere banesegmenter
Du kan redigere et banesegment når som helst, men redigering av eksisterende segmenter er litt forskjellig fra å tegne dem. Husk på følgende tips
når du redigerer segmenter:

Hvis et ankerpunkt forbinder to segmenter, endres alltid begge segmentene hvis du flytter dette ankerpunktet.

Når du tegner med pennverktøyet, kan du midlertidig aktivere segmentmarkøren (InDesign og Photoshop), slik at du kan justere segmenter
du allerede har tegnet. Trykk Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du tegner. Når du trykker Ctrl eller Kommando mens du tegner
i Illustrator, aktiveres markeringsverktøyet som sist ble brukt.

Når du først tegner et avrundingspunkt med pennverktøyet, endres lengden på tangentlinjen på begge sider av punktet når du drar den. Når
du redigerer et eksisterende avrundingspunkt med segmentmarkøren, endres lengden på tangentlinjen bare på den siden du drar.

Flytte rette segmenter
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1. Bruk segmentmarkøren  til å markere segmentet du vil justere.
2. Dra segmentet til den nye plasseringen.

Justere lengden eller vinkelen til rette segmenter
1. Bruk segmentmarkøren  til å markere et ankerpunkt på segmentet du vil justere.
2. Dra ankerpunktet til ønsket plassering. Skift+dra hvis du vil begrense justeringen til trinn på 45°.

Hvis du bare prøver å gjøre et rektangel bredere eller smalere i Illustrator eller InDesign, er det enklere å markere det med
markeringsverktøyet og deretter endre størrelsen på det ved å bruke håndtakene på sidene av markeringsrammen til rektangelet.

Justere plasseringen eller formen til buede segmenter
1. Bruk segmentmarkøren til å merke et buet segment eller et ankerpunkt i en av endene på det buede segmentet. Tangentlinjer vises hvis de

finnes. (Enkelte buede segmenter bruker bare én tangentlinje.)
2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil justere plasseringen av segmentet, drar du segmentet. Skift-dra hvis du vil begrense justeringen til trinn på 45 °.

Klikk for å merke det buede segment. Dra deretter for å justere.

Hvis du vil justere formen på segmentet på hver side av et merket ankerpunkt, drar du ankerpunktet eller retningspunktet. Skift-dra hvis
du vil begrense bevegelsen til trinn på 45°.

Dra ankerpunktet, eller dra tangentpunktet.

Merk: Du kan også bruke en transformering, for eksempel skalering eller rotering, på et segment eller ankerpunkt.

Slette et segment
1. Velg segmentmarkøren , og merk segmentet du vil slette.
2. Trykk TILBAKE (Windows) eller DELETE (Mac OS) for å slette det merkede segmentet. Hvis du trykker Tilbake eller Slett på nytt, slettes

resten av banen.

Slette håndtaket i et ankerpunkt
Bruk verktøyet Convert Anchor Point (Konverter forankringspunkt) (Illustrator) eller Konverter retningspunkt (InDesign), og klikk
forankringspunktet på håndtaket.
Dra retningspunktet og slipp det over ankerpunktet.

Forlenge en åpen bane
1. Velg pennverktøyet, og plasser pekeren på endepunktet til den åpne banen du vil forlenge. Pekeren endres når den er nøyaktig plassert

over endepunktet.
2. Klikk på endepunktet.
3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil lage et hjørnepunkt, plasserer du pennverktøyet der du vil ha endepunktet til det nye segmentet, og deretter klikker du. Hvis
du forlenger en bane som ender på et avrundingspunkt, bøyes det nye segmentet av den eksisterende tangentlinjen.

Merk: Hvis du forlenger en bane som slutter i et avrundingspunkt i Illustrator, blir det nye segmentet et rett segment.

649



Til toppen av siden

Hvis du vil lage et avrundingspunkt, plasserer du pennverktøyet der du vil ha endepunktet på det nye buede segmentet, og deretter drar
du.

Koble sammen to åpne baner
1. Velg pennverktøyet, og plasser pekeren på endepunktet til den åpne banen du vil koble sammen med en annen bane. Pekeren endres når

den er nøyaktig plassert over endepunktet.
2. Klikk på endepunktet.
3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil koble banen til en annen åpen bane, klikker du på et endepunkt på den andre banen. Når du plasserer pennverktøyet
nøyaktig på endepunktet til den andre banen, vises et lite sammenslåingssymbol  ved pekeren.

Hvis du vil koble en ny bane til en eksisterende bane, tegner du den nye banen i nærheten av den eksisterende banen, og deretter
flytter du pennverktøyet til den eksisterende banens (umerkede) endepunkt. Klikk dette endepunktet når du ser det lille
sammenslåingssymbolet som vises ved siden av pekeren.

I InDesign kan du også bruke Pathfinder-panelet til å slå sammen baner. Hvis du vil lukke en åpen bane, bruker du markeringsverktøyet til å
velge banen og klikker Lukk bane i Pathfinder-panelet. Hvis du vil lukke endepunktene mellom to baner, velger du banene og klikker Koble
bane. Du kan klikke Koble bane en gang til for å koble sammen det andre endepunktet.

Flytte eller finjustere ankerpunkt eller segmenter ved hjelp av tastaturet
1. Merk ankerpunktet eller banesegmentet.

Merk: I Photoshop kan du bare flytte ankerpunkt på denne måten.
2. Klikk eller hold nede en av piltastene på tastaturet for å flytte 1 bildepunkt om gangen i pilens retning.

Hold nede Skift-tasten i tillegg til piltasten hvis du vil flytte 10 bildepunkt om gangen.

Merk: I Illustrator og InDesign kan du endre avstanden i en finjustering ved å endre innstillingen Trinn for piltaster / Tastaturendring (Keyboard
Increment). Når du endrer standardintervallet, finjusterer du 10 ganger den angitte avstanden når du holder nede Skift.

Legge til eller slette ankerpunkter
Ved å legge til ankerpunkt får du bedre kontroll over banene, eller du kan forlenge en åpen bane. Du bør imidlertid ikke bruke flere punkt enn
nødvendig. Baner med forholdsvis få punkt er enklere å redigere, vise og skrive ut. Du kan slette unødvendige punkt, slik at banen blir mindre
kompleks.

Verktøykassen inneholder tre verktøy for å legge til eller slette punkt: Pennverktøyet , Legg til ankerpunkt  (Add Anchor Point)  eller Fjern
ankerpunkt (Delete Anchor Point) .

Pennverktøyet endres som standard til Legg til ankerpunkt (Add Anchor Point) når du plasserer det over en merket bane, eller til Fjern ankerpunkt
(Delete Anchor Point) når du plasserer det over et ankerpunkt. (I Photoshop må du velge Legg til / slett automatisk i alternativfeltet for å få
pennverktøyet til automatisk å endres til Legg til ankerpunkt eller Fjern ankerpunkt.)

Du kan merke og redigere flere baner samtidig i Photoshop og InDesign. Du kan imidlertid bare legge til eller slette punkt for én bane om gangen i
Illustrator. I Photoshop og InDesign kan du endre formen på en bane mens du legger til ankerpunkt, ved å klikke og dra mens du legger til.

Merk: Ikke bruk tastene Slett, Tilbake og Fjern eller kommandoene Rediger (Edit) > Klipp ut (Cut) eller Rediger (Edit) > Fjern (Clear) til å slette
ankerpunkt. Disse tastene og kommandoene sletter punktet og linjesegmentene som kobler til dette punktet.

Legge til eller slette ankerpunkter
1. Merk banen du vil endre.
2. Velg pennverktøyet, Legg til ankerpunkt (Add Anchor Point) eller Fjern ankerpunkt (Delete Anchor Point).
3. Plasser pekeren over et banesegment og klikk for å legge til et ankerpunkt. Plasser pekeren over et ankerpunkt og klikk for å fjerne et

ankerpunkt.

I Illustrator kan du legge til ankerpunkt i en bane ved å merke objektet og velge Object > Path > Add Anchor Points.

Deaktivere eller midlertidig overstyre automatisk bytting av pennverktøyet
Du kan overstyre automatisk bytting av pennverktøyet til Legg til ankerpunkt (Add Anchor Point) eller Fjern ankerpunkt (Delete Anchor Point).
Dette er nyttig hvis du vil begynne en ny bane oppå en eksisterende bane.

Fjern merket for Legg til / slett automatisk i alternativfeltet i Photoshop.
Hold nede Skift i Illustrator mens du plasserer pennverktøyet på den markerte banen eller et ankerpunkt. (Slipp Skift før du slipper
museknappen hvis du vil unngå begrensning av pennverktøyet.)
I Illustrator velger du Edit > Preferences > General (Windows) eller Illustrator > Preferences > General (Mac OS). Velg deretter Disable Auto
Add/Delete.
I InDesign holder du nede en hurtigtast, foretar endringene og slipper deretter museknappen. Hvis du har valgt blyantverktøyet, kan du for
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eksempel holde nede A-tasten for å vise segmentmarkøren, redigere punkter, og blyantverktøyet velges når du slipper A-tasten.

Bytte mellom avrundingspunkt og hjørnepunkt
Baner kan ha to forskjellige typer ankerpunkt: hjørnepunkt og avrundingspunkt. Hjørnepunkt er navnet på det stedet der banen brått endrer
retning. Avrundingspunkt er navnet på det stedet der banesegmenter knyttes sammen i en jevn kurve. Du kan bruke Endre punkt-verktøyet  til å
endre et ankerpunkt fra et hjørnepunkt til et avrundingspunkt eller omvendt.

1. Bruk segmentmarkøren til å markere banen du vil endre.
2. Bytt til Endre punkt-verktøyet . (Du velger Endre punkt-verktøyet ved å plassere pekeren over pennverktøyet og dra.)

Trykk på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) hvis du vil bytte midlertidig fra Endre punkt-verktøyet til segmentmarkøren.

3. Plasser Endre punkt-verktøyet på ankerpunktet du vil endre, og gjør ett av følgende:

Hvis du vil endre et hjørnepunkt til et avrundingspunkt, drar du tangentlinjer ut av hjørnepunktet.

Dra tangentlinjer ut av et hjørnepunkt for å lage et avrundingspunkt

Hvis du vil endre et avrundingspunkt til et hjørnepunkt uten å bruke tangentlinjer, klikker du på et avrundingspunkt.

Klikk på et avrundingspunkt for å lage et hjørnepunkt

Hvis du vil endre et hjørnepunkt uten å bruke tangentlinjer til et hjørnepunkt med uavhengige tangentlinjer, drar du først tangentlinjer ut
av et hjørnepunkt (slik at det blir et avrundingspunkt). Slipp museknappen, og dra én av tangentlinjene.

Hvis du vil konvertere et punkt, åpner du Pathfinder-panelet (velg Vindu > Objekt og layout > Pathfinder) og klikker Normal-, Hjørne-,
Avrunding- eller Symmetrisk-knappen under Konverter punkt.

Dra én av tangentlinjene hvis du vil endre et avrundingspunkt til et hjørnepunkt med uavhengige tangentlinjer.

Endring av et avrundingspunkt til et hjørnepunkt

Hvis du vil konvertere punkt, kan du også bruke segmentmarkøren til å markere et punkt, og deretter velge en kommando på menyen Objekt >
Konverter punkt. Du kan for eksempel markere avrundingspunktet nederst på en U-form og velge Objekt > Konverter punkt > Normal. Dette
endrer tangentlinjene slik at "U" endres til "V". Velg Hjørne når du skal opprette et punkt med tangentlinjer som kan flyttes uavhengig av
hverandre. Velg Avrunding for å opprette et punkt med håndtak som kan ha ulik lengde. Velg Symmetrisk for å opprette et punkt med håndtak
som er like lange.

Dele en bane
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Du kan dele en bane, grafikkramme eller tom tekstramme på et ankerpunkt eller langs et segment. Når du deler en bane, må du være
oppmerksom på følgende:

Hvis du vil dele en lukket bane i to åpne baner, må du dele den på to steder. Hvis du deler en lukket bane bare én gang, får du én enkelt
bane med et mellomrom i.

Alle baner som er et resultat av en oppdeling, får samme baneinnstillinger som den opprinnelige banen, for eksempel strektykkelse og
fyllfarge. Det kan hende at du må tilbakestille strekjustering fra innsiden til utsiden.

Dele en bane med saksverktøyet
1. (Valgfritt) Marker banen for å se de gjeldende ankerpunktene.
2. Velg saksverktøyet, og klikk på banen der du vil dele den. Når du deler banen midt i et segment, vises de to nye endepunktene over

hverandre, og ett endepunkt markeres.
3. Bruk segmentmarkøren til å justere det nye ankerpunktet eller banesegmentet.

Åpne en bane ved hjelp av Pathfinder-panelet
1. Velg den lukkede banen.
2. Velg Vindu > Objekt og layout > Pathfinder for å åpne Pathfinder-panelet.
3. Velg Åpne bane i Pathfinder-panelet.

Avrunde baner
Du bruker avrundingsverktøyet til å fjerne overflødige vinkler fra en eksisterende bane eller en del av en bane. Når du bruker avrundingsverktøyet,
beholdes så mye som mulig av den opprinnelige formen til banen. Avrundede baner har generelt færre punkt, slik at de er enklere å redigere, vise
og skrive ut.

Bane før og etter bruk av avrundingsverktøyet

1. Velg banen.
2. Velg avrundingsverktøyet.

Merk: Hvis blyantverktøyet er valgt, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Macintosh) for midlertidig å bytte til avrundingsverktøyet.
3. Dra verktøyet langs lengden av banesegmentet du vil avrunde.
4. Fortsett med å bruke avrunding til streken eller banen er tilstrekkelig avrundet.
5. Hvis du vil endre hvor mye banen avrundes, dobbeltklikker du avrundingsverktøyet og angir følgende alternativer:

Kvalitet Kontrollerer hvor langt kurver kan tøyes før du må endre banen. Med lavere verdier for Kvalitet får du kurver som stemmer mer
overens med pekerens bevegelser, slik at du får skarpere vinkler. Med høyere verdier for Kvalitet ignoreres små pekerbevegelser, slik at du
får jevnere kurver. Verdiområdet for bildepunkt går fra 0,5 til 20.

Utjevning Kontrollerer mengden utjevning som brukes når du bruker verktøyet. Utjevning kan være fra 0 % til 100 %. Jo høyere verdi, jo
jevnere blir banen.

Beholdt valg Avgjør om banen fortsatt skal være merket etter du har jevnet den ut.

Endre form på lukkede baner eller objekter

1. Gjør ett av følgende med segmentmarkøren :

Dra rundt ankerpunktene du vil markere.

Hold nede Skift mens du klikker på ankerpunktene du vil markere.

2. Plasser pekeren på ankerpunktet eller banesegmentet du vil bruke som fokalpunkt (et punkt som trekker de markerte banesegmentene), og
klikk på ankerpunktet eller banesegmentet.

3. Dra de markerte ankerpunktene for å justere banen. Bevegelseslengden til et gitt banesegment er relativ i forhold til avstanden fra et markert
punkt til banesegmentet:

Markerte punkt du bruker som fokalpunkt, flyttes med markeringsverktøyet når du drar.
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Markerte punkt som ikke er fokalpunkt, flyttes etter hverandre med fokalpunktet du drar.

Umarkerte ankerpunkt påvirkes ikke.

Plasseringsverktøyet

Plasseringsverktøyet  er ikke tilgjengelig i InDesign CS5. Du kan i stedet bruke markeringsverktøyet til å markere og bearbeide rammen eller
innholdet i rammen. Se Markere objekter.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Tegne med linje- eller formverktøy

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Tegne grunnleggende linjer og former
Tegne flere objekter som et rutenett
Tegne en plassholderform
Angi innstillinger for mangekanter
Endre formen på en bane automatisk

Tegne grunnleggende linjer og former
1. Gjør ett av følgende i verktøykassen:

Hvis du vil tegne en linje eller en figur, velger du enten linjeverktøyet , ellipseverktøyet , rektangelverktøyet  eller
mangekantverktøyet . (Klikk og hold nede rektangelverktøyet for å velge enten ellipse- eller mangekantverktøyet.)

Hvis du vil tegne en tom grafikkramme (plassholder), velger du Ellipseramme , Rektangelramme  eller Mangekantet ramme  .

2. Dra i dokumentvinduet for å lage en bane eller ramme.

Hvis du vil tegne fra midten, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS).

Hvis du vil begrense en linje til vinkler på 45°, eller hvis du vil at bredden og høyden til en bane eller en ramme skal være like, holder du
nede Skift mens du drar.

Hvis du vil opprette flere former i et rutenett, trykker du piltastene samtidig som du holder nede museknappen. Se Tegne flere objekter
som et rutenett.

Hvis du vil endre antallet sider i en mangekant, begynner du å dra, trykker mellomromstasten og trykker deretter Pil opp eller Pil ned.
Trykk Pil venstre eller Pil høyre for å endre stjerneinnfellingen. Trykk mellomromstasten igjen for å gå tilbake til rutenettmodus.

Dra for å lage en enkel sirkel

Merk: Ovenfor vises et eksempel på en markeringsramme rundt en bane. Hvis markeringsverktøyet  var aktivt sist, vises markeringsrammen
ovenfor. Hvis segmentmarkøren  var aktiv sist, vises banen med ankerpunkt i stedet.

Tegne flere objekter som et rutenett
Når du bruker et rammeopprettingsverktøy, for eksempel rektangel- eller tekstverktøyet, kan du opprette et rutenett med jevnt plasserte rammer
ved hjelp av endringstastene.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om å tegne objekter i rutenett, kan du gå til http://tv.adobe.com/go/4949/.

1. Velg et verktøy som kan brukes til å tegne en ramme.

2. Begynn å dra. Gjør ett av følgende mens du fortsatt holder nede museknappen:

Trykk Pil venstre eller Pil høyre for å endre antallet kolonner. Trykk Pil opp eller Pil ned for å endre antallet rader.

Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og trykk piltastene for å endre avstanden mellom rammene.

3. Slipp museknappen.

Hvis du vil bruke piltastene til å endre antall sider eller stjerneinnfelling mens du bruker mangekantverktøyet, trykker du mellomromstasten
samtidig som du holder nede museknappen.

Tegne en plassholderform
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En plassholderform er en ellipse, et rektangel eller en mangekant som vises i dokumentvinduet med en X. Det betyr at det bør erstattes av en
tekst eller et bilde senere.

1. Velg ellipserammeverktøyet , rektangelrammeverktøyet  eller verktøyet Mangekantet ramme .
2. Dra i dokumentvinduet for å lage en bane eller ramme. Hold nede Skift for å begrense bredden og and høyden på rammen.

Du kan endre beskjæringsmengden, referansepunktet og andre tilpasningsvalg for en plassholderramme ved å velge Objekt > Tilpassing >
Valg for rammejustering.

Angi innstillinger for mangekanter
1. Hvis du vil at innstillingene for mangekanter skal gjelde for eksisterende former, markerer du mangekantene.

2. Dobbeltklikk på mangekantverktøyet , angi følgende innstillinger og velg OK:

Skriv inn en verdi for Antall sider for å angi hvor mange sider mangekanten skal ha.

Skriv inn en prosentverdi for Stjerneinnfelling for å angi lengden på stjernespissene. Tuppene på spissene berører ytterkanten av
markeringsrammen for mangekanten, og prosentverdien angir dybden til hakkene mellom hver spiss. Høyere prosentverdier gir lengre og
tynnere spisser.

Endre formen på en bane automatisk
Du kan endre baner til en forhåndsdefinert form. Du kan for eksempel endre et rektangel til en trekant. Strekinnstillingene er de samme i den
opprinnelige og nye banen. Hvis den nye banen er en mangekant, er baneformen basert på valgene i dialogboksen Mangekantinnstillinger. Hvis
den nye banen har en hjørneeffekt, er banens radius basert på innstillingene for størrelse i dialogboksen Hjørnevalg.

1. Velg banen.
2. Gjør ett av følgende:

Velg Objekt > Konverter form > [ny form].

I Pathfinder-panelet (Vindu > Objekt og layout > Pathfinder) velger du en av knappene under Konverter form.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Sammensatte baner og former

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Om sammensatte baner
Vanlig praksis for redigering av sammensatte baner
Lage en sammensatt bane
Endre hull til fyll i en sammensatt bane
Bryte opp en sammensatt bane
Endre hull i en sammensatt bane
Lage sammensatte former
Opprette baner fra tekstkonturer

Om sammensatte baner
Du kan sette sammen flere baner til ett enkelt objekt kalt en sammensatt bane. Lag en sammensatt bane hvis du vil gjøre noe av dette:

Legge til transparente hull i en bane.

Beholde de transparente hullene i enkelte teksttegn, for eksempel o og e, når du konverterer tegn til redigerbare bokstavformer med
kommandoen Gjør om til vektorer. Når du bruker kommandoen Gjør om til vektorer, opprettes det alltid sammensatte baner.

Bruke en forløpning eller legge til innhold som dekker flere baner. Selv om du kan bruke en forløpning over flere objekter ved å bruke
forløpningsverktøyet, er det ofte bedre å bruke en forløpning på en sammensatt bane siden du på den måten senere kan redigere hele
forløpningen ved å markere en delbane. Hvis du bruker forløpningsverktøyet, må du markere alle banene du opprinnelig markerte, hvis du vil
redigere dem senere.

Vanlig praksis for redigering av sammensatte baner
Vær oppmerksom på følgende når du redigerer sammensatte baner:

Endring av baneattributter (for eksempel strek og fyll) fører alltid til endring av alle delbaner i en sammensatt bane, uavhengig av hvilket
markeringsverktøy du bruker, eller hvor mange delbaner du markerer. Hvis du vil beholde attributtene for strek og fyll for hver bane, er det
bedre å gruppere banene du vil kombinere.

I en sammensatt bane er det slik at enhver effekt som plasseres i forhold til en banes markeringsramme, for eksempel en forløpning eller et
bilde som er limt inn, plasseres i forhold til markeringsrammen for hele den sammensatte banen (dvs. banen som omfatter alle delbanene).

Hvis du lager en sammensatt bane, endrer egenskapene til den og frigir den ved å bruke kommandoen Frigi, arver de frigitte banene
egenskapene til den sammensatte banen. De får ikke tilbake de opprinnelige egenskapene.

Hvis dokumentet inneholder sammensatte baner med mange avrundingspunkt, kan det hende at de ikke skrives ut riktig på enkelte enheter.
Hvis dette skjer, forenkler eller fjerner du de sammensatte banene, eller du kan konvertere dem til punktgrafikkbilder ved å bruke for
eksempel Adobe Photoshop.

Hvis du bruker fyll på en sammensatt bane, kan det hende at hull ikke vises der du forventer det. Det er enkelt å forstå hva som er innsiden
(eller området du kan fylle) av en enkel bane, for eksempel et rektangel. Når det gjelder sammensatte baner, er dette avhengig av om
skjæringspunktene som dannes av delbanene til en sammensatt bane, er på innsiden (fylte områder) eller på utsiden (hull). Retningen til
hver delbane (rekkefølgen som punktene til banen ble laget i) angir om området som delbanen omslutter, er på innsiden eller utsiden. Hvis
en delbane er fylt og du ønsker at den skal være tom eller omvendt, klikker du Reverser bane i Pathfinder-panelet for å bytte om på
retningen til delbanen.

Sammensatt bane som inneholder to delbaner med samme baneretning (til venstre) og motsatte baneretninger (til høyre)
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Lage en sammensatt bane
Du kan lage en sammensatt bane ut fra to eller flere åpne eller lukkede baner. Når du lager en sammensatt bane, blir alle de opprinnelig markerte
banene delbaner av den nye sammensatte banen. De markerte banene arver innstillingene for strek og fyll fra objektet som er lengst bak i
stablerekkefølgen.

Merk: Hvis ett eller flere av de markerte objektene har innhold, for eksempel tekst eller importerte bilder, angis attributtene og innholdet til den
sammensatte banen av attributtene og innholdet til objektet lengst bak. Markerte objekter som er lengre bak, men uten innhold, påvirker ikke den
sammensatte banen.

Du kan endre formen på en hvilken som helst del av en sammensatt bane ved å bruke segmentmarkøren  til å markere et ankerpunkt på én
delbane.

1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere alle banene du vil inkludere i den sammensatte banen.
2. Velg Objekt > Baner > Opprett sammensatt bane. Det vises et der de markerte banene overlapper hverandre.

Du kan fylle hull som dannes av delbaner, eller gjøre delbaner om til hull. Bruk segmentmarkøren til å markere et punkt på delbanen du vil
endre. Velg deretter Objekt > Baner > Reverser bane, eller velg Reverser bane i Pathfinder-panelet.

Endre hull til fyll i en sammensatt bane
Retningen til hver delbane (rekkefølgen som punktene til banen ble laget i) angir om området som delbanen definerer, er på innsiden (fylte
områder) eller utsiden (hull). Hvis det enkelte ganger vises hull i den sammensatte banen vises der du ikke forventer det, kan du bytte om på
retningen til delbanen.

To atskilte lukkede baner (til venstre), og to delbaner av den samme sammensatte banen (til høyre). Midtsirkelen brukes som et hull i den
sammensatte banen.

1. Marker den delen av den sammensatte banen som du vil reversere (eller et punkt som peker til den delen) med segmentmarkøren . Ikke
marker hele den sammensatte banen.

2. Gjør ett av følgende:

Velg Objekt > Baner > Reverser bane.

Velg Reverser bane i Pathfinder-panelet.

Bryte opp en sammensatt bane
Du kan bryte opp en sammensatt bane ved å frigi den, slik at hver delbane gjøres om til en egen bane.

1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere en sammensatt bane.
2. Velg Objekt > Baner > Frigjør sammensatt bane.

Merk: Du kan ikke velge kommandoen Frigi når den markerte sammensatte banen er på innsiden av en ramme eller inneholder tekst.

Endre hull i en sammensatt bane
Ved å reversere baneretningen kan du enten fjerne hull som er dannet av delbaner, eller fylle delbaner som har dannet hull.

1. Bruk segmentmarkøren til å markere et punkt på delbanen du vil reversere. Ikke marker hele den sammensatte banen.
2. Velg Objekt > Baner > Reverser bane, eller velg Reverser bane i Pathfinder-panelet.

Lage sammensatte former
Du lager sammensatte former ved hjelp av Pathfinder-panelet (Vindu > Objekt og layout > Pathfinder). Sammensatte former kan bestå av enkle
eller sammensatte baner, tekstrammer, tekstkonturer eller andre former. Utseendet på den sammensatte formen avhenger av hvilken Pathfinder-
knapp du velger.
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Pathfinder-panel
A. Opprinnelige objekter B. Legg til C. Trekk fra D. Kryss E. Ekskluder overlapping F. Minus bakerste

Legg til Sporer omrisset av alle objektene til én enkelt form.
Trekk fra De forreste objektene "stikker hull på" de bakerste objektene.
Kryss Danner en figur av overlappende områder.
Ekskluder overlapping Danner en figur av områder som ikke overlapper hverandre.
Minus bakerste De bakerste objektene "stikker hull på" de forreste objektene.
I de fleste tilfeller vil den ferdige formen ta opp attributtene (fyll, strek, gjennomsiktighet, lag osv.) fra objektet som er fremst. Når du trekker fra
former, slettes imidlertid de forreste objektene. Den ferdige formen tar da opp attributtene fra det bakerste objektet i stedet.

Når du tar med en tekstramme i en sammensatt form, endres formen på tekstrammen, men selve teksten blir som den var. Hvis du vil endre selve
teksten, oppretter du en sammensatt bane med tekstkonturer.

Sammensatt form brukt som tekstramme (til venstre) sammenlignet med en som er laget av en tekstkontur (til høyre)

Lage en sammensatt form
Du kan arbeide med en sammensatt form som én enhet, eller du kan frigi komponentbanene i den og arbeide med dem enkeltvis. Du kan for
eksempel bruke en forløpning på en del av den sammensatte formen, men la resten av formen være uten fyll.

Forløpning brukt på en sammensatt form (til venstre) sammenlignet med forløpning brukt på én del av en sammensatt form (til høyre)

1. Åpne panelet ved å velge Vindu > Objekt og layout > Pathfinder.
2. Marker objektene du vil sette sammen til en sammensatt form.
3. Velg en knapp (for eksempel Legg til) under Pathfinder i Pathfinder-panelet.

Du kan også velge en kommando fra undermenyen Objekt > Pathfinder.
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Frigi baner i en sammensatt form
 Marker den sammensatte formen. Velg Objekt > Baner > Frigjør sammensatt bane. Den sammensatte formen deles opp i sine enkelte

bestanddeler.
Hvis du vil sette sammen komponentene igjen uten å miste endringer du har gjort i de enkelte banene, velger du Grupper på Objekt-menyen i
stedet for Sammensatte baner > Opprett.

Opprette baner fra tekstkonturer
Bruk kommandoen Gjør om til vektorer til å konvertere markerte teksttegn til et sett med sammensatte baner som du kan redigere på samme måte
som andre baner. Kommandoen Gjør om til vektorer er nyttig hvis du vil lage effekter for store tegn, men den er sjelden nyttig for brødtekst eller
annen liten tekst.

Hvis du bare vil bruke en farget strek, et forløpningsfyll eller en forløpningsstrek på teksttegn, er det ikke nødvendig å konvertere tekst til
vektorer. Du kan bruke verktøykassen og Fargeprøver-, Farge- eller Forløpning-panelet for å bruke farger eller forløpninger direkte på streken
eller fyllet til markerte tegn.

Når du bruker kommandoen Gjør om til vektorer, hentes det i nformasjon om skriftkontur fra skriftfilene for Type 1-, TrueType- eller OpenType-
skrifter. Når du oppretter vektorer ut fra tekst, konverteres tegnene på deres gjeldende plasseringer, og de beholder all grafikkformatering, for
eksempel strek og fyll.

Merk: Enkelte skriftprodusenter beskytter informasjon som er nødvendig for å lage vektorer. Hvis du markerer en beskyttet skrifttype og velger
Tekst > Gjør om til vektorer, vises en melding om at skrifttypen ikke kan konverteres.
Når du konverterer tekst til vektorer, går tipsene for teksten tapt. Disse tipsene er innebygde instruksjoner i konturskriftene, som brukes til å
justere formen på skrifttypene slik at de vises eller skrives ut optimalt i små størrelser. Derfor får kanskje ikke tekst du har konvertert til vektorer,
like god kvalitet når den gjengis i små størrelser eller med lav oppløsning.

Når du har konvertert tekst til konturobjekter, kan du gjøre ett av følgende:

Endre bokstavformene ved å dra hvert enkelt ankerpunkt ved hjelp av segmentmarkøren .

Kopiere vektorene og bruke kommandoen Rediger > Lim inn i til å maskere et bilde ved å lime det inn i de konverterte vektorene.

Bruke de konverterte vektorene som tekstrammer, slik at du kan skrive inn eller montere tekst i dem.

Endre strekattributtene for bokstavformer.

Bruke tekstkonturer til å tegne sammensatte former.

Arbeide med tekstkonturer
A. Teksttegn før konvertering til tekstkontur B. Tekstkontur med innlimt bilde C. Tekstkontur brukt som tekstramme

Siden konverterte tekstkonturer gjøres om til sett med sammensatte baner, kan du redigere hver enkelt delbane til konverterte vektorer ved å
bruke segmentmarkøren. Du kan også bryte opp tegnvektorene i egne baner ved å frigi dem fra den sammensatte banen.

Konvertere tekst til baner
Hvis du oppretter vektorer ut fra tekst, fjernes den opprinnelige teksten som standard. Du kan imidlertid vise vektorer oppå en kopi av den
opprinnelige teksten, slik at du ikke mister noe av teksten.

Hvis du markerer teksttegn i en tekstramme og konverterer dem til vektorer, blir de konverterte vektorene til forankrede (innebygde) objekter som
flyter med teksten. Siden teksten omdannes til grafikk, kan du ikke lenger markere eller redigere tegnene ved å bruke tekstverktøyet. Typografiske
kontroller er heller ikke gjeldende lenger. Kontroller at du er fornøyd med de typografiske innstillingene for teksten du konverterer til vektorer, og
pass på at du beholder en kopi av den opprinnelige teksten.

1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere en tekstramme, eller bruk tekstverktøyet til å markere ett eller flere tegn.
2. Velg Tekst > Gjør om til vektorer.

Konvertere en kopi av teksten til baner
1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere en tekstramme, eller bruk tekstverktøyet til å markere ett eller flere tegn.
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2. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du velger Tekst > Gjør om til vektorer. Kopien legges rett oppå originalen. Bruk
markeringsverktøyet hvis du vil dra den bort fra originalen.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Endre utseende på hjørner
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Bruke hjørneformer ved hjelp av dialogboksen Hjørnevalg
Bruke live hjørner
Retningslinjer for bruk av hjørneformer

Med kommandoen Hjørnevalg kan du raskt ta i bruk hjørneeffekter på baner. Tilgjengelige hjørneeffekter inkluderer alt fra enkle, avrundede
hjørner til smarte ornamenter.

Virkning av ulike linjetykkelser på hjørneformer
A. Smart hjørneeffekt uten strek B. Samme effekt med 1-punkts strek C. Samme effekt med 4-punkts strek

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av hjørneeffekter, kan du gå til http://tv.adobe.com/go/4948/.

Bruke hjørneformer ved hjelp av dialogboksen Hjørnevalg
1. Bruk et markeringsverktøy til å markere en bane.

2. Velg Objekt > Hjørnevalg.

3. Hvis du vil bruke hjørneeffekter på alle fire hjørner i et rektangel, klikker du ikonet for Gjør alle innstillinger like . Når dette alternativet ikke
er valgt, vises det prikker på begge sider av ikonet (som en brutt kobling).

4. Velg en hjørneeffekt, og angi størrelse for ett eller flere av hjørnene.

Størrelsesverdien bestemmer radiusen til hjørneeffekten fra hvert hjørnepunkt.

5. Velg Forhåndsvisning hvis du vil se resultatet av effekten før du bruker den. Velg deretter OK.

Bruke live hjørner
Med live hjørner kan du bruke hjørneeffekter på rektangulære rammer ved å klikke den gule boksen på rammen og dra. I tillegg kan du bruke en
annen hjørneeffekt og en annen hjørneradius på hvert hjørne.

1. Marker en rektangulær ramme, og klikk den gule boksen.

Fire gule romber på den markerte rammen angir at modus for live hjørner er valgt. Hvis den gule boksen ikke vises på den markerte
rammen, velger du Vis > Tillegg > Vis live hjørner.

2. Gjør ett av følgende for å legge til hjørneeffekter:

Hvis du vil justere radiusen for alle fire hjørner samtidig, drar du en av rombene mot midten av rammen.

Hvis du vil justere bare ett av hjørnene, holder du nede Skift mens du drar en rombe.

Hvis du vil bla gjennom de forskjellige effektene, Alt+klikker (Windows) eller Tilvalg+klikker (Mac OS) du en av de gule rombene.

3. Hvis du vil avslutte redigeringen av hjørnene, klikker du hvor som helst utenfor den markerte rammen.

Hvis du vil fjerne hjørneeffekter, velger du Objekt > Hjørnevalg og velger deretter Ingen.

Hvis du ikke vil at den gule boksen skal vises når du markerer en ramme, velger du Vis > Tillegg > Skjul live hjørner.

Retningslinjer for bruk av hjørneformer
Merk følgende:
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Hvis du har installert plug-in-programvare med flere effekter, kan du få tilgang til disse formene ved å bruke kommandoen Hjørnevalg i Strek-
panelet.

Hjørneeffekter vises på alle hjørnepunktene på en bane, men aldri på avrundingspunkt. Effektene endrer vinkler automatisk når du flytter
hjørnepunktene til en bane.

Hvis du bruker en hjørneeffekt som endrer banen mye, slik at den for eksempel buer innover eller utover, kan denne effekten påvirke
forholdet mellom rammen og innholdet eller andre deler av layouten. Hvis du for eksempel øker størrelsen på en hjørneeffekt, kan dette føre
til at en eksisterende tekstflyt eller rammeinnfelling skyves lengre bort fra rammen.

Du kan ikke redigere en hjørneeffekt, men du kan endre utseendet på den ved å endre hjørneradiusen eller streken.

Hvis hjørneeffekter du har brukt, ikke vises, kontrollerer du at det brukes hjørnepunkt på banen, og at det er brukt strekfarge eller forløpning
på den. Øk deretter verdien for Størrelse i dialogboksen Hjørnevalg, eller øk strektykkelsen i Strek-panelet.
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Bruke innstillinger for linjer (streker)
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Angi streker
Valg på Strek-panel
Legge til start- og endefigurer
Definere egne strekmaler
Arkivere egne strekmaler

Angi streker
Du kan bruke streker, eller linjeinnstillinger, på baner, former, tekstrammer og tekstkonturer. Bruk Strek-panelet til å angi tykkelse og utseende på
strekene, blant annet hvordan segmentene skal forenes, start- og endefigurer og valg for hjørner. Du kan også velge strekinnstillinger i
kontrollpanelet når en bane eller ramme er markert.

Bruke streker
A. Strek brukt på tekstramme B. Strek brukt på tekstkontur C. Strek brukt på sirkel

Hvis du stadig bruker de samme strekinnstillingene, kan du arkivere innstillingene i en objektmal slik at du raskt kan bruke de samme
innstillingene på andre objekter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Objektmaler.

1. Marker banen du vil endre streken for.
Merk: Når du markerer en bane med markeringsverktøyet , aktiveres en markeringsramme for hele objektet. Hvis du vil se selve banen,
markerer du heller banen ved hjelp av segmentmarkøren .

2. Velg Vindu > Strek for å vise Strek-panelet.
3. Velg en strektykkelse på Tykkelse-menyen, eller skriv inn en verdi, og trykk på Enter eller Retur.

Merk: Streker som er tynnere enn 0,25 punkt, kan bli for tynne til å vises når de skrives ut på skrivere med høy oppløsning, for eksempel
en fotosetter. Skriv inn verdien 0 (null) hvis du vil fjerne streken.

4. Hvis det ikke blir vist flere valg, velger du Vis valg på panelmenyen for å vise de andre strekattributtene.
5. Endre de andre strekattributtene slik du ønsker.

Merk: Hvis du vil endre strekfargen, gjør du dette via verktøykassen og Fargeprøver-panelet. Se Bruke farge.

Valg på Strek-panel
Avskjæring Angir verdiforholdet mellom punktlengde og strekbredde for når et spisst hjørne skal endres til en avskåret, kantet vinkel. Hvis du for
eksempel angir verdien 9, må punktlengden være 9 ganger strekbredden for at punktet skal bli avskåret. Skriv inn en verdi (mellom 1 og 500), og
trykk på Enter eller Retur. Avskjæring gjelder ikke for et avrundet hjørne.

Du kan ta med innstillinger for avskjæring og strekjustering i en avsnitts- eller tegnmal. Gå til Tegnfarge, og klikk deretter strekikonet for å gjøre
valgene tilgjengelige.

Ende Velg en endestil for å angi utseendet på begge endene av en åpen bane:

Kantet endepunkt  Lager kantede endepunkt som støter opp mot (stopper ved) endepunktene.
Avrundet endepunkt  Lager et avrundet endepunkt som strekker seg en halv strekbredde utover endepunktene.
Forskjøvet endepunkt  Lager et kantet endepunkt som strekker seg en halv strekbredde utover endepunktene. Du bruker dette valget
til å forlenge strektykkelsen jevnt i alle retninger rundt banen.
Merk: Du kan angi en endeform for en lukket bane, men endepunktet vises ikke før du åpner banen (for eksempel ved å klippe den med
saksen). Endeformer er enklere å se hvis du bruker tykkere streker.

Hjørne Angi utseende på streken ved hjørnepunktene:

Spisst hjørne  Gir skarpe hjørner som strekker seg ut over endepunktet når lengden på det spisse hjørnet ligger innenfor
avskjæringsgrensen.
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Avrundet hjørne  Gir avrundede hjørner som strekker seg en halv strekbredde utover endepunktene.
Avskåret hjørne  Gir kantede hjørner som støter opp mot endepunktene.
Merk: Du kan angi hjørnevalg for en bane som ikke har hjørnepunkt, men hjørnevalgene brukes ikke før du lager hjørnepunkt ved å
legge dem til eller ved å endre avrundingspunkt. Spisse hjørner er enklere å se hvis du bruker tykkere streker.

Justere streker Velg et ikon for å angi plasseringen av streken i forhold til banen.
Type Velg en strektype på menyen. Hvis du velger Stiplet, vises et nytt sett med valg.
Start Velg begynnelsen av banen.
End Velg slutten av banen.
Bruddfarge Angi en farge som skal vises mellom streker, prikker eller linjer i en mønstret strek.
Bruddnyanse Angi en nyanse (når det er angitt en bruddfarge).

Selv om du kan definere stiplede streker i Strek-panelet, er det enklere å lage en stiplet strek med en egendefinert strekmal.

Legge til start- og endefigurer
Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med start- og endefigurer:

Du kan ikke redigere de tilgjengelige start- og endefigurene, men Start- og Slutt-menyen i Strek-panelet kan inneholde tilleggsfigurer hvis du
har installert plug-in-programvare som gir flere valg.

Størrelsen på start- og endefigurer endres proporsjonalt med strektykkelsen. Lengden på banen endres imidlertid ikke når du legger til en
start- eller endefigur.

Start- og endefigurer roteres automatisk slik at de samsvarer med vinkelen til tangentlinjen for et endepunkt.

Start- og endefigurer vises som endepunkt bare på åpne baner. De vises ikke på hver enkelt strek i en stiplet strek.

Hvis du bruker start- og endefigurer på en sammensatt bane som inneholder åpne delbaner, brukes de samme figurene på hver av de åpne
delbanene.

Du kan bruke start- og endefigurer på lukkede baner, men de vises ikke før du åpner banen.

Eksempel på start- og endefigurer

Opprette piler ved hjelp av start- og endefigurer
Du bruker listene Start og Slutt i Strek-panelet til å legge til en pilspiss eller en annen figur på enden av en åpen bane.

1. Tegn en linje med linjeverktøyet, eller opprett en åpen bane.
2. Marker linjen eller banen, åpne Strek-panelet og velg en mal fra listene Start og Slutt. En figur fra listen Start festes til det første

endepunktet på en bane (som er angitt av rekkefølgen som punktene til banen er tegnet i), og en figur fra listen Slutt festes til det siste
endepunktet.

Bytte om start- og endefigurene til en bane
1. Velg en bane ved hjelp av  segmentmarkøren.
2. Velg Objekt > Baner > Reverser bane, eller velg Reverser bane i Pathfinder-panelet.

Definere egne strekmaler
Du kan definere en egen strekmal fra Strek-panelet. En egendefinert strekmal kan være stiplet, prikket eller stripet, og du kan definere strekens
mønster-, ende- og hjørneattributter. Du kan angi andre strekattributter, som tykkelse, bruddfarge og start- og endefigurer, etter at du har brukt
den egendefinerte strekmalen på et objekt.
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Egendefinerte strekmaler
A. Stiplet B. Prikket C. Stripet

Egendefinerte strekmaler kan arkiveres og lastes inn i andre InDesign-dokumenter.

1. Velg Vindu > Strek for å vise Strek-panelet.
2. Velg Strekmaler på panelmenyen.
3. Velg Ny.
4. Skriv inn et navn på strekmalen.
5. Velg ett av følgende under Type:

Stiplet hvis du vil definere en mal med korte linjer med jevne eller ujevne mellomrom.

Stripet hvis du vil definere en mal med én eller flere parallelle linjer.

Prikket hvis du vil definere en stil med prikker med jevne eller ujevne mellomrom.

Valgene i dialogboksen varierer etter hva du velger her.

6. Angi lengden på det gjentakende mønsteret under Mønsterlengde (gjelder bare stiplede og prikkede maler). Linjalen oppdateres til lengden
du angir.

7. Gjør ett av følgende for å definere strekmønsteret:

Klikk på linjalen for å legge til en ny strek, prikk eller stripe.

Dra en strek, prikk eller stripe hvis du vil flytte den.

Hvis du vil justere bredden på en strek, flytter du linjalmerkene for den . Du kan også markere streken og skrive inn verdier for Start
(hvor på linjalen streken skal starte) og Lengde.

Hvis du vil justere plasseringen av en prikk, flytter du linjalmerket for den . Du kan også markere prikken og skrive inn en verdi for
Midtstill (hvor midten av prikken skal plasseres).

Hvis du vil justere tykkelsen på en stripe, flytter du linjalmerkene for den . Du kan også markere stripen og angi verdier for Start og
Bredde, som begge uttrykkes som en prosentsats av strekens tykkelse.

Hvis du vil slette en strek, prikk eller stripe, drar du dem ut av linjalvinduet. (En egendefinert strekmal må imidlertid inneholde minst én
strek, prikk eller stripe.)

Lage en stiplet linje via dialogboksen Ny strekmal
A. Klikk for å legge til en strek i mønsteret B. Dra et merke for å gjøre streken bredere C. Dra streken for å justere mellomrommet
mellom strekene

8. Hvis du vil forhåndsvise streken med forskjellige linjetykkelser, angir du en tykkelse ved hjelp av valget Forhåndsvisning av tykkelse.
9. For stiplede og prikkede mønstre bruker du valget Hjørner til å bestemme hvordan streker og prikker skal plasseres for å holde mønsteret

regelmessig rundt et hjørne.
10. Velg en Ende for stiplede mønstre for å bestemme formen på strekene. Denne innstillingen overstyrer Ende-innstillingen i Strek-panelet.
11. Gjør ett av følgende:

Velg Legg til hvis du vil arkivere strekmalen og definere en ny mal. Velg Ferdig hvis du vil lukke dialogboksen.

Velg OK hvis du vil arkivere strekmalen og lukke dialogboksen.

Arkivere egne strekmaler
Du kan arkivere egne strekmaler for bruk i andre InDesign-dokumenter.
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Arkivere en egendefinert strekmal
1. Velg Strekmaler på menyen i Strek-panelet.
2. Velg en egendefinert strekmal, og velg Arkiver.

Merk: Du kan ikke arkivere eller redigere standardstrekmalene (i hakeparenteser).
3. Angi et navn og en plassering for strekmalfilen (INST-fil), og velg OK.

Slik laster du inn en egendefinert strekmal
1. Velg Strekmaler på menyen i Strek-panelet.
2. Velg Last inn.
3. Velg strekmalfilen (*.inst) som inneholder den egendefinerte strekmalen du vil importere, og velg OK.

Slik bruker du en egendefinert strekmal
 Marker en bane eller ramme, og velg en egendefinert strekmal fra Type-menyen i Strek-panelet.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Farge
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Bruke farge

Til toppen av siden

Bruke farge
Velge en farge med Fargevelger
Bruke den sist brukte fargen
Fjerne en fyll- eller strekfarge
Bruke farger ved hjelp av dra og slipp
Bruke en farge eller forløpningsfarge
Bruke farge med Farge-panelet
Lage en fargeprøve fra en farge i Farge-panelet
Bla gjennom fargemoduser
Generere fargetemaer ved hjelp av fargetemaverktøyet
Bruke farger med pipetteverktøyet
Bruke farger på gråtonebilder
Legge til og administrere fargegrupper
Opprette en fargegruppe med valgte sideobjekter 
Laste inn og lagre fargekart fra en ASE-fil
Importere temaer fra fargeappen

Bruke farge

Adobe InDesign har en rekke fargeverktøy, inkludert verktøykassen, Fargekart-panelet, Farge-panelet, Fargevelger og kontrollpanelet.

Når du bruker en farge, kan du angi om fargen gjelder for streken eller fyllet for et objekt. Streken er rammen for et objekt, og fyllet er bakgrunnen
for et objekt. Når du bruker en farge på en tekstramme, kan du angi om fargeendringen påvirker tekstrammen eller teksten i rammen.

1. Marker objektet du vil fargelegge, ved å gjøre ett av følgende:

Hvis du vil markere en bane eller ramme, bruker du markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren  etter behov.

For gråtonebilder eller svart-hvitt-bilder (1-biters) klikker du innholdsgriperen eller bruker segmentmarkøren. Du kan bare bruke to farger
på et gråtone- eller svart-hvitt-bilde.

Bruk Typeverktøyet  til å markere tegn hvis du vil endre tekstfargen på ett enkelt ord eller hele teksten i en ramme.

Hvis du vil endre fargen på mellomrommene i en stiplet, prikket eller stripet strek, bruker du Strek-panelet.

2. I verktøykassen eller i Farge- eller Fargekart-panelet velger du Formatering påvirker tekst eller Formatering påvirker beholder for å angi om
det skal brukes farge på teksten eller tekstrammen.

3. I verktøykassen eller i Farge- eller Fargekart-panelet merker du av for Fyll eller Strek for å angi fyll eller strek for objektet. (Hvis du har
markert et bilde, har Strek-boksen ingen effekt.)

Angi hvordan fargene skal brukes, i verktøykassen

A. Fyll-boks B. Formatering påvirker beholder C. Strek-boks D. Formatering påvirker tekst 

4. Gjør ett av følgende:

Velg en farge, nyanse eller forløpning i Fargekart- eller Forløpning-panelet.

Velg en farge, nyanse eller forløpning på Fyll- eller Strek-menyen i kontrollpanelet.

Dobbeltklikk på Fyll- eller Strek-boksen i verktøykassen eller Farge-panelet for å åpne Fargevelger. Marker ønsket farge, og velg OK.

Du kan bruke farge på alle slags gråtonebilder, forutsatt at det ikke inneholder alfa- eller spotkanaler. Hvis du importerer et bilde med en
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maskerende bane, markerer du den maskerende banen med segmentmarkøren for å bruke farge bare på det beskårede området.

Velge en farge med Fargevelger

Med Fargevelger kan du velge farger fra et fargespekter eller angi farger numerisk. Du kan definere farger ved å bruke RGB-, Lab- eller CMYK-
fargemodellen.

1. Dobbeltklikk på Fyll- eller Strek-boksen i verktøykassen eller Farge-panelet for å åpne Fargevelger.

2. Hvis du vil endre fargespektret som vises i Fargevelger, klikker du på en bokstav: R (rød), G (grønn) eller B (blå); eller L (lystetthet), a
(grønn-rød akse) eller b (blå-gul akse).

Fargevelger

A. Original farge B. Ny farge C. Fargefelt D. Trekanter for glidebryteren for farge E. Fargespekter 

3. Gjør ett av følgende for å definere en farge:

Klikk eller dra inne i fargefeltet. Et trådkors angir plasseringen til fargen i fargefeltet.

Dra trekantene for glidebryteren for farge langs fargespektret, eller klikk inne i fargespektret.

Skriv inn verdier i tekstboksene.

4. Hvis du vil arkivere fargen som en fargeprøve, velger du Legg til CMYK-fargeprøve, Legg til RGB-fargeprøve eller Legg til LAB-fargeprøve.
Fargen legges til i Fargekart-panelet med fargeverdiene som navn.

5. Velg OK.

Bruke den sist brukte fargen

Den siste fargen eller forløpningen du brukte, vises i verktøykassen. Du kan bruke denne fargen eller forløpningen direkte fra verktøykassen.

1. Marker objektet eller teksten du vil fargelegge.

2. Klikk på Fyll- eller Strek-knappen i verktøykassen avhengig av hvilken del av teksten eller objektet du vil fargelegge.

3. Gjør ett av følgende i verktøykassen:

Klikk på Farge  for å bruke den sist valgte heldekkende fargen i Fargeprøver- eller Farge-panelet.

Klikk på Forløpning-knappen  hvis du vil bruke den sist valgte forløpningen i Fargekart- eller Forløpning-panelet.
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Klikk på Ingen-knappen  for å fjerne objektets fyll eller strek.

Fjerne en fyll- eller strekfarge

1. Marker teksten eller objektet du vil fjerne en farge fra.

2. Klikk på Fyll- eller Strek-knappen i verktøykassen avhengig av hvilken del av teksten eller objektet du vil endre.

3. Klikk på Ingen-knappen for å fjerne objektets fyll eller strek.

Bruke farger ved hjelp av dra og slipp

En enkel måte å bruke farger eller forløpninger på er å dra dem fra en fargekilde til et objekt eller et panel. Ved hjelp av dra og slipp kan du bruke
farger eller forløpninger på objekter uten å markere objektene først. Du kan dra følgende:

Fyll- eller Strek-boksen i verktøykassen eller et panel.

Forløpning-boksen i Forløpning-panelet.

Fargekart fra Fargekart-panelet.

Det sist brukte fargekartet fra fargespektret, som du finner ved siden av ikonet for advarsel om ikke-trykkbar farge  i et panel.

Du kan dra farger eller forløpninger til følgende objekter og paneler:

Fyllet eller streken til en bane. Hvis du vil slippe en farge på et fyll eller en strek, plasserer du midten av draikonet nøyaktig på fyllet eller
streken til banen mens du drar fargen. Slipp deretter museknappen.

Fargekart-panelet.

 

Hvis du drar ett eller flere fargekart fra Fargekart-panelet eller fargekartet ved siden av ikonet for advarsel om ikke-trykkbar farge, kan du slippe
dem i et annet dokumentvindu i InDesign, slik at fargekartene legges til i dokumentets Fargekart-panel.

Bruke en farge eller forløpningsfarge

1. Marker en tekst- eller objektramme med markeringsverktøyet , eller velg et tekstområde med tekstverktøyet .

2. Hvis Fargekart-panelet ikke er åpent, velger du Vindu > Farge > Fargekart.

3. Velg Fyll- eller Strek-boksen i Fargekart-panelet.

4. Gjør ett av følgende:

Klikk på Tekst-knappen  hvis du vil bruke farge på markert tekst.

Klikk på Objekt-knappen  hvis du vil bruke farge på et markert objekt eller en markert tekstbeholder (for eksempel en ramme eller
tabell).

5. Klikk på en farge eller forløpningsfarge. Den valgte fargen eller forløpningen brukes på all markert tekst eller alle markerte objekter, og den
vises i Farge-panelet og i Fyll- eller Strek-boksen i verktøykassen.

Du kan angi standard fyll- eller strekfarger på samme måte som du angir andre standardinnstillinger i InDesign. Velg Rediger > Fjern all
markering for å sikre at ingen objekter er markert, og velg en farge.

Bruke farge med Farge-panelet

Selv om Fargekart-panelet er det anbefalte panelet til arbeid med farger, kan du også blande farger ved å bruke Farge-panelet. Du kan når som

670



Merk:

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

helst legge til gjeldende farge på Farge-panelet til Fargekart-panelet. Farge-panelet er mest nyttig når du vil blande farger uten navn.

Hvis du markerer et objekt som for øyeblikket bruker en navngitt fargeprøve, endres bare fargen på dette objektet hvis du redigerer fargen
i Farge-panelet. Hvis du vil redigere fargen gjennom hele dokumentet, dobbeltklikker du på fargeprøven i Fargekart-panelet.

Redigere fyll- eller strekfargen

1. Marker objektet eller teksten du vil endre.

2. Hvis Farge-panelet ikke vises, velger du Vindu > Farge.

3. Velg Fyll- eller Strek-boksen i Farge-panelet.

Farge-panel

A. Fyll-boks B. Strek-boks C. Formatering påvirker beholder D. Formatering påvirker tekst 

4. Hvis du valgte en tekstramme, velger du Beholder-boksen eller Tekst-boksen for å endre fargen på fyllet eller teksten i rammen.

5. Gjør ett av følgende:

Juster glidebryteren for nyanse. Den vises som standard hvis objektet bruker en fargeprøve fra Fargekart-panelet.

Velg en Lab-, CMYK- eller RGB-fargemodell på menyen i Farge-panelet, og bruk glidebryterne til å endre fargeverdiene. Du kan også
angi numeriske verdier i tekstboksene ved siden av glidebryterne for farge.

Plasser pekeren over fargesøylen, og klikk.

Dobbeltklikk på Fyll- eller Strek-boksen, og velg en farge fra Fargevelger. Velg OK.

6. Hvis et ikon for varsel om ikke-trykkbar farge vises og du vil bruke CMYK-fargeverdiene som er nærmest fargen du opprinnelig valgte,
klikker du på den lille fargeboksen ved siden av varselikonet.

Lage en fargeprøve fra en farge i Farge-panelet

1. Kontroller at fargen du vil legge til, vises i den aktive Fyll- eller Strek-boksen i Farge-panelet.

2. Velg Legg til i Fargekart på panelmenyen.

Bla gjennom fargemoduser

Gjør ett av følgende:

Hold nede Skift og klikk på fargesøylen nederst i Farge-panelet.

Hold nede Skift, og klikk på fargeboksen i dialogboksen Ny fargeprøve eller Fargeprøvevalg.

Velg en forløpningsstopp i dialogboksen Ny forløpning eller Forløpningsvalg, kontroller at RGB, LAB eller CMYK er valgt på menyen
Stoppfarge, og hold nede Skift og klikk på fargeboksen.

Generere fargetemaer ved hjelp av fargetemaverktøyet

Du kan trekke ut fargetemaer fra merkede områder, bilder eller objekter i InDesign-dokumentet. Du kan også velge en farge fra et bilde, hele bildet
eller hele layouten. I utgangspunktet kan du generere fargetemaer fra alle farger i illustrasjonen. Bruk fargetemaverktøyet til å velge én farge eller
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ett tema, og legg til fargetemaet i Fargekart-panelet. 

Legg til disse fargene i layouten, og legg dem til i Fargekart-panelet. Du kan lagre dem i programmet Adobe Color for bruk i andre skrivebords- og
mobilprogrammer i Adobe.

1. Klikk på fargetemaverktøyet i Verktøy-panelet. Du kan bruke snarveien til å veksle mellom fargetemaverktøyet og pipetteverktøyet.

Fargetemaverktøy

2. Klikk på layouten for å velge en farge. Du kan også bruke farger fra alle illustrasjoner i Adobe Photoshop, Illustrator eller andre filer.

Når du har valgt en farge ved hjelp av temaverktøyet, bevares den. Hvis du bytter verktøy for å utføre en annen operasjon, for eksempel for
å tegne et objekt, og du deretter velger fargetemaverktøyet på nytt, vil temaet som ble plukket opp tidligere, være bevart. Med mindre du
trykker på ESC-tasten for å lukke panelet, bevares temaet du plukket opp, og det kan dermed brukes på nytt. Hvis du trykker på ESC-
tasten, nullstilles alt.

3. Rull med musen for å vise områder som ble merket automatisk i InDesign, der du kan opprette et fargetema fra. Klikk på en del, og dermed
oppretter InDesign et fargetema.

4. Et fargetema består av fem forskjellige farger. Klikk på utstikkermenyen for å vise de andre fargevalgene som ble generert.

5. 
Fargetemaverktøy – valg

A. Klikk for å vise alle temaer B. Legge til det aktuelle fargetemaet i fargekart C. Laste opp til Adobe Color 

Et fargetema består av fem forskjellige farger. Klikk på utstikkermenyen (A på bildet) for å vise de andre temavalgene som ble generert for
det samme fargetemaet, for eksempel Fargerik, Lys, Dyp og Dempet.

Hvis du ikke liker det genererte fargetemaet, trykker du på Esc-tasten og prøver på nytt, eller du trykker på Alt-tasten for midlertidig å bytte
til valgmodus for å samle det nye temaet.

Hold inne Skift-tasten og klikk for å velge én (nøyaktig) farge som grunnfarge for temaet. Det genereres temaer basert på Adobe Color-
regler: Analog, Monokromatisk, Triade, Komplementær, Sammensatt, Nyanser.

6. Hvis du vil bruke fargene, kan du klikke på én farge i fargetemaverktøyet. Hold musen over sideobjektet. Pipetteverktøyet vises halvfullt.
Klikk for å endre fyllet eller streken.

Når du holder musen over teksten, endres pipetteverktøyet til tekst. Du kan bruke en farge som er generert fra fargetemaverktøyet, på tekst.

7. Dobbeltklikk på fargetemaverktøyet. Farger som velges og legges til i fargekart, vil følge dokumentet og automatisk konverteres til et egnet
fargerom før de blir lagt til i fargekart eller lagt på andre objekter. Du kan velge blant tre valg

a. Konverter i forhold til dokumentgjengivelse
b. Konverter til CMYK
c. Konverter til RGB.

Fargetemavalg
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Merk:

8. 
Fargetemaverktøy – valg

A. Klikk for å vise alle temaer B. Legge til det aktuelle fargetemaet i fargekart C. Laste opp til Adobe Color 

Klikk på B for å legge til disse fargene i Fargekart-panelet. Fargetemaet legges til i Fargekart-panelet som en mappe.

Hvis du vil legge til en bestemt farge i Fargekart-panelet, trykker du på Alt-tasten og klikker på knappen Legg til det gjeldende fargetemaet i
fargekart.

9. 
Fargetema

Hvis du klikker på denne knappen, blir temaet som er valgt i panelet, lastet opp til Cloud > Adobe Color (xKuler) > Mine temaer. Du kan
deretter logge på Adobe Color og redigere/publisere temaet på Internett eller laste det ned senere og bruke det i et dokument.

10. Du kan ta i bruk fargeverdier ved å bruke heksadesimale RGB-koder i arbeidsflyten for Fargevelger, Nytt fargekart og Rediger fargekart. Du
kan også bruke fargeverdier ved hjelp av heksadesimal RGB-kode. Du kan bruke en heksadesimal fargeverdi på tre måter:

Bruke fargevelgeren i et nytt fargekart. I Fargekart-panelet klikker du for å utvide utstikkermenyen og velger Nytt fargekart. Velg RGB
under Fargemodus i dialogboksen Nytt fargekart.
Klikk på screengrabberen, hold museknappen nede og klikk på et sted på skjermen for å vise den heksadesimale fargeverdien fra en
kilde. Klikk på Legg til for å legge til fargekartet.

Nytt fargekart – heksadesimal verdi

Redigere fargekartet: Du kan også redigere et fargekart og endre den heksadesimale verdien. Dobbeltklikk på et fargekart, og velg RGB
i rullegardinlisten Fargemodus.
Fargeproxy: Dobbeltklikk på fargeproxyen i Verktøy-panelet. Du kan velge den heksadesimale verdien herfra.

Bruke farger med pipetteverktøyet

Bruk pipetteverktøyet  til å kopiere fyll- og strekattributter, for eksempel farge, fra et objekt i en InDesign-fil, inkludert importert grafikk. Som
standard laster pipetteverktøyet inn alle tilgjengelige fyll- og strekattributter for et objekt og angir standard fyll- og strekattributter for nye objekter
du tegner. Du kan bruke dialogboksen Pipettevalg til å endre attributtene du kopierer med pipetteverktøyet. Du kan også bruke pipetteverktøyet til
å kopiere attributter for tekst og gjennomsiktighet.

Hvis et attributt ikke er oppført i dialogboksen Pipettevalg, kan du ikke kopiere det med pipetteverktøyet.

Bruke farger med pipetteverktøyet

1. Marker ett eller flere objekter som har fyll- og strekattributter du vil endre.
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2. Velg pipetteverktøyet .

3. Klikk på et objekt som har fyll- og strekattributtene du vil kopiere. Pipetteverktøyet vises som fylt , og de markerte objektene oppdateres
automatisk med fyll- og strekattributtene for objektet du klikket.

4. Hvis du vil gi andre objekter de samme attributtene, klikker du på objektene med det fylte pipetteverktøyet. Hvis et objekt er streket og ikke
fylt, må du sørge for å klikke på konturen for objektet.

Plukke opp nye attributter når pipetteverktøyet er fylt

1. Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens pipetteverktøyet  er fylt. Pipetteverktøyet snus i motsatt retning og vises som tomt 
for å indikere at du kan plukke opp nye attributter.

2. Klikk på et objekt som inneholder attributtene du vil kopiere, mens du holder nede Alt eller Tilvalg. Slipp deretter Alt eller Tilvalg, slik at du
kan slippe de nye attributtene på et annet objekt.

Endre innstillinger for pipetteverktøyet

1. Dobbeltklikk på pipetteverktøyet  i verktøykassen.

2. Under Fyllinnstillinger og Strekinnstillinger velger du attributtene du vil kopiere med pipetteverktøyet, og deretter klikker du på OK.

Hvis du bare vil plukke opp fyll- eller strekfargen for et objekt, og ingen andre attributter, holder du nede Skift mens du klikker på objektet med
pipetteverktøyet. Når du bruker fargen på et annet objekt, brukes bare fyll- eller strekfargen, avhengig av om streken eller fyllet er øverst på
verktøylinjen.

Bruke farger på gråtonebilder

Du kan legge til farge på et montert gråtonebilde i InDesign.

Et bilde i PSD-format kan inneholde flere lag, men det nederste laget må være ugjennomsiktig. Du kan ikke bruke farge på et PSD-bilde med
gjennomsiktig bakgrunn i InDesign. Gråtonebildet kan heller ikke inneholde alfa- eller spotkanaler.

1. Kontroller at bildet er lagret som et gråtone- eller punktgrafikkbilde, og at det er lagret i PSD-, TIFF-, BMP- eller JPG-format.

I Photoshop kan du velge Bilde > Modus > Punktgrafikk eller Bilde > Modus > Gråtone.

2. Klikk på innholdsgriperen, eller marker bildet med segmentmarkøren .

3. Velg en farge i Fargekart- eller Farge-panelet.

Legge til og administrere fargegrupper

Fargegrupper gir deg muligheten til å organisere fargevalgene bedre og utveksle fargekart som ofte brukes, mellom programmer. Fargegrupper
gjør det enklere å gjøre følgende:

Organisere fargekart.
Laste inn fargegrupper fra et prosjekt i Illustrator.

Legge til fargegrupper

1. Hvis du vil opprette en fargegruppe, klikker du på fargegruppeikonet i Fargekart-panelet. Du også velge å opprette en fargegruppe fra
utstikkermenyen og hurtigmenyen.
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Merk:

Merk:

Ny fargegruppe

2. Angi navnet på fargegruppen.
Velg alternativet for å opprette fargegruppevalget:

Valgte fargekart:  Velg dette alternativet hvis du vil flytte fargekartene til en fargegruppe når du oppretter den. Hold nede Ctrl (Win)
eller Tilvalg (Mac) for å velge flere fargekart før du velger alternativet Ny fargegruppe. Hvis ingen fargekart er valgt, opprettes en tom
fargegruppe.
Valgte sideobjekter:  Fargekartene for de valgte sideobjektene eller illustrasjonene legges til i den valgte fargegruppen. Dette
alternativet er valgt som standard når en illustrasjon er valgt.

Hvis du vil gi fargegruppen et navn når du oppretter den, kan du bruke et av alternativene eller holde inne Alt-tasten (Windows) eller
Tilvalg-tasten (Mac) når du klikker på knappen for ny fargegruppe.

3. Du kan dra og slippe flere fargekart fra roten og fra andre fargegrupper til den opprettede fargegruppen.

4. Høyreklikk på et fargekart for å utforske andre alternativer. Du kan bytte til en fargegruppevisning og utføre omfattende arbeid med
fargegrupper. Klikk på filterikonet nederst i panelet, og velg Vis fargegrupper. Dette gir deg muligheten til å utføre omfattende arbeid med
fargegrupper. Rotfargekart og forløpninger er ikke synlige i denne visningen.

Vis fargegrupper

Ulike operasjoner for å administrere fargegrupper

Du kan utføre følgende operasjoner for å administrere fargegrupper.

Legge til et fargekart i en fargegruppe: Velg fargegruppen. Velg et fargekart, og dra og slipp det i fargegruppen.
Duplisere fargegruppe: Du kan bruke både hurtig- og utstikkermenyen for å duplisere. Høyreklikk på en fargegruppe, og velg Dupliser
fargegruppe. Alle fargekart i fargegruppen dupliseres sammen med fargegruppen. Fargekart i forskjellige fargegrupper opprettes ikke med
samme navn, for å unngå forveksling.
Løse opp fargegruppe: Du kan løse opp en fargegruppe ved hjelp av hurtig- og utstikkermenyen. Høyreklikk på en fargegruppe, og velg
Løs opp fargegruppe. Når du løser opp en fargegruppe, flyttes alle fargekart i gruppen til roten utenfor fargegruppen.
Gi fargegrupper nytt navn: Du kan gi fargegrupper nytt navn ved hjelp av valget Fargegruppealternativer på hurtig- og utstikkermenyen.
Dobbeltklikk på en gruppe for å redigere fargegruppenavnet. Du kan også redigere fargegruppen i linjebundet modus.
Slette fargegruppe: Velg en fargegruppe, høyreklikk, og velg Slett fargegruppe. Du kan også merke fargegruppen og velge Slett
fargegruppe fra utstikkermenyen.

Når du sletter en fargegruppe, slettes alle fargekartene i fargegruppen.
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Opprette en fargegruppe med valgte sideobjekter 

Du kan velge en illustrasjon for sideobjekter i dokumentet og opprette en fargegruppe fra fargekartene som finnes i sideobjektene. Du kan legge til
fargekart fra sideobjektene til fargegruppen.

1. Velg ett eller flere sideobjekter i dokumentet.

2. Velg Ny fargegruppe fra utstikker- eller hurtigmenyen.

3. Velg Valgte sideobjekter i dialogboksen Ny fargegruppe. Hvis flere fargekart er valgt i Fargekart-panelet, blir standardvalget Valgte fargekart.

4. Fargegrupper kan brukes i alle listevisninger (navn, lite navn) samt rutenettvisninger (lite fargekart, stort fargekart). Alle handlinger, for
eksempel opprette og dra fargekart og fargegrupper, kan utføres i alle de forskjellige visningene i Fargekart-panelet.

Laste inn og lagre fargekart fra en ASE-fil

ASE-filer er nyttige når du skal importere og eksportere fargekart mellom programmer som Adobe Illustrator. Du kan importere ASE-filer for å
laste inn fargegrupper i Fargekart-panelet. Du kan også lagre fargegrupper som ASE-filer fra utstikkermenyen Fargekart. Hvis du har lagret
fargegrupper i Illustrator, kan gruppene lastes inn i InDesign.

Laste inn fargekart

1. Velg Last inn fargekart på menyen i Fargekart-panelet.

2. Velg den lagrede ASE-filen. Velg Åpne.

Lagre fargekart

Du kan lagre et fargekart eller en fargegruppe som en ASE-fil.

1. Velg fargegruppen eller fargekartet.

2. Velg Lagre fargekart på utstikkermenyen.

3. Angi navnet på ASE-filen. Velg Lagre.

Importere temaer fra fargeappen

Du kan legge til temaer fra Farge-panelet i Fargekart-panelet som fargegrupper i InDesign. Disse temaene opprettes som en fargegruppe med
samme navn som temaet.

1. Velg Vindu > Farge.

2. Velg et tema i Bla gjennom-vinduet.

Når du skal eksportere temaet til InDesign, kan du gjøre ett av følgende:

Klikk på pilen ved siden av et tema, og velg Legg til i fargekartpanelet.                       

Klikk på ikonet Legg til valgt tema for å importere temaet i Fargekart-panelet.
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  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet

Ikon/alternativ for å legge til i fargekart

3. Du kan også gå til kategorien Opprett i Farge, velge en regel fra Velg regel og klikke på ikonet Legg til dette temaet i fargekart.

Legge til tema i menyen Fargekart

Støtte i eldre versjoner

Hvis du åpner en IDML-fil med fargegruppeinformasjon i tidligere versjoner, viser Fargekart-panelet en flat fargekartliste uten fargegrupper
ettersom fargegrupper ikke er tilgjengelige i tidligere versjoner.
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Arbeide med fargeprøver

Til toppen av siden

Oversikt over Fargeprøver-panelet
Lage fargeprøver
Administrere fargeprøver
Importere fargeprøver

Oversikt over Fargeprøver-panelet
I Fargeprøver-panelet (Vindu > Farge > Fargeprøver) kan du opprette og gi navn til farger, forløpninger eller nyanser og raskt bruke dem i
dokumentet. Fargeprøver ligner på avsnitts- og tegnmaler. Når du endrer en fargeprøve, påvirkes alle objekter den er brukt på. Fargeprøver gjør
det enkelt å endre fargesammensetninger uten at du må finne og justere hvert eneste objekt.

Når fyllet eller streken for markert tekst eller et objekt inneholder en farge eller forløpning fra Fargeprøve-panelet, utheves den brukte fargeprøven
i Fargeprøver-panelet. Fargeprøver du lager, knyttes bare til det gjeldende dokumentet. Hvert dokument kan ha et eget sett med fargeprøver
arkivert i Fargeprøver-panelet.

Når du arbeider med et trykkeri, kan du tydelig identifisere spotfarger med fargeprøver. Du kan også angi fargeinnstillinger i en
forhåndskontrollert profil for å angi hvilke fargeinnstillinger som fungerer med skriveren.

Seks CMYK-definerte farger vises som standard i Fargeprøver-panelet: Cyan, magenta, gult, rødt, grønt og blått.

Merk: Når du skriver ut en bok med kapitler som inneholder fargeprøver i konflikt, kan du angi at innstillinger skal synkroniseres med
hoveddokumentet. (Se Synkronisere bokdokumenter.)

Fargeprøvetyper
I Fargeprøver-panelet arkiveres følgende fargeprøvetyper:

Farger Ikoner i Fargeprøver-panelet angir spot-  og prosessfargetypene  samt fargemodiene Lab , RGB , CMYK  og Blandet
trykkfarge .
Nyanser En prosentverdi ved siden av en fargeprøve i Fargeprøver-panelet angir en nyanse av en spot- eller prosessfarge.

Forløpninger Et ikon i Fargeprøver-panelet angir om en forløpning er radiær  eller lineær .
Ingen Hvis du bruker fargeprøven Ingen, fjernes streken eller fyllet fra et objekt. Du kan ikke redigere eller fjerne denne fargeprøven.
Papir Papir er en innebygd fargeprøve som simulerer papirfargen du skriver ut på. Objekter bak et papirfarget objekt skrives ikke ut der de
overlappes av det papirfargede objektet. I stedet vises fargen på papiret du skriver ut på. Du kan tilpasse fargen Papir til papiret ved å
dobbeltklikke på Papir i Fargeprøver-panelet. Bruk fargen Papir bare til forhåndsvisning. Den skrives ikke ut på ikke-separerte utskrifter eller i
fargeseparasjoner. Du kan ikke fjerne denne fargeprøven. Ikke bruk fargen Papir for å fjerne farge fra et objekt. Bruk heller fargeprøven Ingen.
Merk: Hvis fargen Papir ikke virker som beskrevet, og du skriver ut på en skriver som ikke støtter Postscript, kan du prøve å konfigurere
skriverdriveren til rastergrafikkmodus.
Svart Svart er en innebygd 100 % svart prosessfarge som er definert ved hjelp av CMYK-fargemodellen. Du kan ikke redigere eller fjerne denne
fargeprøven. Som standard skrives alle forekomster av Svart alltid ut over underliggende trykkfarger, inkludert teksttegn i alle størrelser. Du kan
deaktivere denne virkemåten.
Register Register  er en innebygd fargeprøve som gjør at objekter skrives ut på alle separasjoner fra en PostScript-skriver. Passmerker bruker
for eksempel fargen Register, slik at trykkplater kan justeres nøyaktig i en presse. Du kan ikke redigere eller fjerne denne fargeprøven.
Du kan også legge til farger fra et fargebibliotek i Fargeprøver-panelet, slik at de arkiveres sammen med dokumentet.

Tilpasse visning av fargeprøve
Du kan bestemme størrelsen på fargeprøver og om navnet skal vises sammen med fargeprøven.

1. Velg ett av følgende på menyen i Fargeprøver-panelet:

Hvis du velger Navn, vises en liten fargeprøve ved siden av navnet på fargeprøven. Ikonene til høyre for navnet angir fargemodellen
(CMYK, RGB osv.) og om fargen er en spotfarge, prosessfarge, registerfarge eller ingen.

Hvis du velger Lite navn, vises komprimerte rader i Fargeprøver-panelet.

Hvis du velger Liten fargeprøve eller Stor fargeprøve, vises bare fargeprøven. En trekant med en prikk i hjørnet av fargeprøven angir at
fargen er en spotfarge. En trekant uten en prikk angir en prosessfarge.

2. Klikk på én av følgende knapper nederst i Fargeprøver-panelet for å angi hvilken type fargeprøver som skal vises:

Vis alle farger  viser alle fargeprøver, nyansefarger og forløpningsprøver.

Vis fargeprøver  viser bare fargeprøver av prosessfarger, spotfarger, blandede trykkfarger og nyanser.
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Vis forløpningsprøver  viser bare forløpningsprøver.

Merk: Fargeprøven Ingen vises alltid, uansett hvilken knapp du klikker på.

Lage fargeprøver
Fargeprøver kan inkludere spot- eller prosessfarger, blandede trykkfarger (prosessfarger blandet med én eller flere spotfarger), RGB- eller Lab-
farger, forløpninger eller nyanser.

Når du setter inn et bilde som inneholder spotfarger, legges fargene automatisk til som fargeprøver i Fargeprøver-panelet. Du kan bruke disse
fargeprøvene på objekter i dokumentet, men du kan ikke omdefinere eller slette fargeprøvene.

Før du oppretter fargeprøver, må du finne ut hvilke innstillinger som gjelder for leverandøren av skrivertjenester. Du kan angi fargeinnstillinger i
en forhåndskontrollert profil for å utheve fargeinnstillingene som ikke fungerer med skriveren din.

Lage en ny fargeprøve
1. Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.
2. Velg metoden du vil bruke til å trykke dokumentfarger i en trykkpresse, under Fargetype.
3. Gjør ett av følgende for Navn på fargeprøve:

Hvis du velger Prosess som fargetypen og vil at navnet alltid skal beskrive fargeverdiene, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er
aktivert.

Hvis du velger Prosess som fargetypen og vil gi fargen et navn selv, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er deaktivert og skriver inn
et navn på fargeprøven.

Hvis du valgte Spot, skriver du inn et navn på fargeprøven.

4. Velg modusen du vil bruke når du definerer fargen, under Fargemodus. Unngå å endre modusen etter at du har definert en farge.
5. Gjør ett av følgende:

Dra glidebryterne for å endre fargeverdiene. Du kan også angi numeriske verdier i tekstboksene ved siden av glidebryterne for farge.

For spotfarger velger du fra fargebiblioteker i menyen Fargemodus.

6. Hvis et ikon for advarsel om ikke-trykkbar farge  vises, og du vil bruke fargen i fargespektret som er nærmest fargen du opprinnelig angav,
klikker du på den lille fargeboksen ved siden av advarselsikonet.

7. Gjør ett av følgende:

Klikk på Legg til for å legge til fargeprøven og definere en ny. Velg Ferdig når du er ferdig.

Velg OK for å legge til fargeprøven og gå ut av dialogboksen.

Hvis du vil definere en spotfarge direkte med Ny fargeprøve i Fargeprøver-panelet, kontrollerer du at ingen fargeprøver er markert. Deretter
trykker du på Alt+Ctrl (Windows) eller Tilvalg+Kommando (Mac OS) mens du klikker på Ny fargeprøve .

Lage en fargeprøve basert på fargen i et objekt
1. Marker objektet.
2. Velg Fyll- eller Strek-boksen i verktøykassen eller Fargeprøver-panelet.
3. Gjør ett av følgende i Fargeprøver-panelet:

Klikk på Ny fargeprøve , og dobbeltklikk på den nye fargeprøven.

Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.

Den valgte fargen eller forløpningen vises i Fargeprøver-panelet og i Fyll- og Strek-boksen i verktøykassen og brukes på fyllet eller streken for alle
markerte objekter.

Legge til farger uten navn i Fargeprøver-panelet
Selv om du kan lage farger med Farge-panelet eller Fargevelger, er det vanskeligere å redigere farger uten navn senere og bruke dem
konsekvent. Bruk valget Legg til farger uten navn til å søke etter navnløse farger som er brukt på objekter i dokumentet, og legge dem til i
Fargeprøver-panelet. Farger får automatisk navn i henhold til CMYK-, RGB- eller Lab-komponentene.

 Velg Legg til farger uten navn i Fargeprøver-panelet.

Administrere fargeprøver
Du kan redigere, duplisere og slette fargeprøver i Fargeprøver-panelet.

Redigere standardfargene i Fargeprøver-panelet
Du kan endre fargeprøvene som vises som standard i nye dokumenter.
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1. Lukk alle åpne dokumenter.
2. Rediger fargeprøvene du vil endre, i Fargeprøver-panelet.

Duplisere en fargeprøve
Duplisering av fargeprøver kan være nyttig når du vil lage en varmere eller kjøligere variant av en eksisterende farge. Merk at når du dupliserer en
spotfarge, får du en ekstra trykkplate for spotfarge.

 Gjør ett av følgende:

Marker en fargeprøve, og velg Dupliser fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.

Marker en fargeprøve, og klikk på Ny fargeprøve  nederst i panelet.

Dra en fargeprøve til knappen Ny fargeprøve nederst i panelet.

Redigere en fargeprøve
Du kan endre de enkelte attributtene til en fargeprøve i dialogboksen Fargeprøvevalg. Flere valg er tilgjengelige når du redigerer blandede
trykkfargeprøver og blandede trykkfargegrupper.

1. Velg en fargeprøve i Fargeprøver-panelet, og gjør ett av følgende:

Dobbeltklikk på fargeprøven.

Velg Fargeprøvevalg på menyen i Fargeprøver-panelet.

2. Juster innstillingene etter ønske, og velg OK.

Angi navn på fargeprøver
Som standard baseres navnet på en prosessfargeprøve på verdiene til fargens komponenter. Hvis du for eksempel oppretter en rød prosessfarge
ved å bruke 10 % cyan, 75 % magenta, 100 % gul og 0 % svart, får fargeprøven navnet C=10 M=75 Y=100 K=0 som standard. Dette gjør det
enklere å se sammensetningen av prosessfarger.

Som standard oppdateres navnet på en prosessfargeprøve automatisk når du endrer CMYK-verdiene. Du kan slå dette valget av eller på for hver
enkelt fargeprøve etter behov. Du kan når som helst endre navnet på en prosessfargeprøve på samme måte som for andre fargeprøver du
definerer.

1. Dobbeltklikk på en prosessfarge i Fargeprøver-panelet.
2. Gjør ett av følgende, og velg OK:

Hvis du vil at navnet på fargeprøven skal endres automatisk når du justerer CMYK-verdiene for den, kontrollerer du at Navn med
fargeverdi er aktivert.

Hvis du vil gi en fargeprøve nytt navn når du justerer CMYK-verdiene for den, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er deaktivert.

Merk: Den nye fargeprøven får automatisk navnet Ny fargeprøve (etterfulgt av et tall hvis det finnes flere forekomster av Ny fargeprøve) når dette
valget er deaktivert. Du kan endre dette navnet manuelt.

Slette individuelle fargeprøver
Når du sletter en fargeprøve som er brukt på et objekt i dokumentet, blir du bedt om å velge en erstatning. Du kan angi en eksisterende
fargeprøve eller en fargeprøve uten navn. Hvis du sletter en fargeprøve som er brukt som grunnlag for en nyanse eller blandet trykkfarge, blir du
bedt om å velge en erstatning.

1. Marker én eller flere fargeprøver.
2. Gjør ett av følgende:

Velg Slett fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.

Klikk på Slett-ikonet nederst i Fargeprøver-panelet.

Merk: Du kan ikke slette spotfarger som brukes av montert grafikk i dokumentet. Hvis du vil slette disse fargene, må du først slette
grafikken. I sjeldne tilfeller kan det imidlertid hende at spotfargen ikke fjernes selv om grafikken er fjernet. I så fall må du bruke Fil >
Eksporter til å opprette en InDesign Markup-fil (IDML). Åpne deretter filen på nytt i InDesign.

3. Du får spørsmål om hvordan du vil erstatte fargeprøven du sletter. Gjør ett av følgende, og velg OK:

Hvis du vil erstatte alle forekomster av fargeprøven med en annen fargeprøve, klikker du på Definert fargeprøve og velger en fargeprøve
på menyen.

Hvis du vil erstatte alle forekomster av fargeprøven med en tilsvarende farge uten navn, klikker du på Fargeprøve uten navn.

Slette alle ubrukte fargeprøver
1. Velg Marker alle ubrukte på menyen i Fargeprøver-panelet. Bare fargeprøver som for øyeblikket ikke brukes i den aktive filen, markeres.
2. Klikk på Slett-ikonet.
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Slå sammen fargeprøver
Når du importerer fargeprøver eller kopierer objekter fra andre dokumenter, kan du ende opp med dupliserte fargeprøver som kan være brukt på
forskjellige objekter. Bruk kommandoen Slå sammen fargeprøver for å slå sammen de dupliserte fargeprøvene.

1. Velg to eller flere dupliserte fargeprøver i Fargeprøver-panelet.

Den første fargeprøven du velger, er den som blir igjen (slås sammen til).

2. Velg Slå sammen fargeprøver på Fargeprøver-panelmenyen.

Arkivere fargeprøver for bruk i andre dokumenter
Hvis du vil bruke fargeprøvene i andre filer eller dele dem med andre designere, kan du arkivere dem i en Adobe Swatch Exchange-fil (ASE). Du
kan importere fargeprøver fra en Colorbook-fil i InDesign, Illustrator og Adobe Photoshop.

1. Marker fargeprøvene du vil arkivere, i Fargeprøver-panelet.
2. Velg Arkiver fargeprøver på menyen i Fargeprøver-panelet.
3. Angi et navn og en plassering for filen, og klikk deretter på Arkiver.

Dele fargekart mellom programmer
Du kan dele de heldekkende fargekartene du lager i Photoshop, Illustrator og InDesign, ved å arkivere et fargekartbibliotek for utveksling. Fargene
vises på nøyaktig samme måte i de forskjellige programmene når fargeinnstillingene er synkronisert.

1. I Fargeprøver-panelet oppretter du prosess- og spotfargeprøver som du vil dele, og fjerner fargeprøver som du ikke vil dele.
Merk: Du kan ikke dele følgende fargeprøvetyper mellom programmer: mønstre, forløpninger, blandede trykkfarger og nyanser, og
registerfargeprøven fra Illustrator eller InDesign, og bokfargereferanser, HSB, XYZ, tofargetoning, skjerm-RGB, tetthet, samlet trykkfarge og
fargeprøver for web-RGB fra Photoshop. Disse fargeprøvene utelates automatisk når du arkiverer fargeprøver.

2. Velg Arkiver fargeprøver på menyen i Fargeprøver-panelet, og arkiver fargeprøvebiblioteker på et sted som er lett tilgjengelig.
3. Last inn fargekartbiblioteket i Fargeprøver-panelet for Photoshop, Illustrator eller InDesign.

Importere fargeprøver
Du kan importere farger og forløpninger fra andre dokumenter og legge til alle eller noen av fargeprøvene i Fargeprøver-panelet. Du kan laste inn
fargeprøver fra InDesign-filer (INDD), InDesign-maler (INDT), Illustrator-filer (AI eller EPS) og Adobe Swatch Exchange-filer (ASE) som er
opprettet i InDesign, Illustrator eller Photoshop. Adobe Swatch Exchange-filer inneholder fargeprøver som er arkivert i Adobe Swatch Exchange-
format.

InDesign inneholder også fargebiblioteker fra andre fargesystemer, for eksempel PANTONE Process Color System®.

Merk: Spotfarger som brukes av importerte EPS-, PDF-, TIFF- og Adobe Photoshop-filer (PSD), blir også lagt til i Fargeprøver-panelet.

Importere markerte fargeprøver fra en fil
1. Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.
2. Velg Annet bibliotek fra listen Fargemodus, og marker filen du vil importere fargeprøver fra.
3. Velg Åpne.
4. Velg fargeprøvene du vil importere.
5. Velg OK.

Importere alle fargeprøver fra en fil
1. Velg Last inn fargeprøver på menyen i Fargeprøver-panelet.
2. Dobbeltklikk på et InDesign-dokument.

Kopiere fargeprøver mellom InDesign-dokumenter
Du kan kopiere eller dra en fargeprøve (eller objekter det er brukt fargeprøver på) fra ett dokument til et annet. Når du gjør det, legges
fargeprøven til i Fargeprøver-panelet i måldokumentet. Hvis du også vil kopiere nyansene og forløpningene i fargeprøven, må du kopiere det
opprinnelige objektet, ikke bare fargeprøven.

 Gjør ett av følgende:

Kopier et objekt til det gjeldende dokumentet ved å dra og slippe eller kopiere og lime inn.

Marker fargeprøvene du vil kopiere, og dra dem fra Fargeprøver-panelet til dokumentvinduet i et annet InDesign-dokument.

Merk: Hvis du drar en fargeprøve med samme navn som en eksisterende fargeprøve (inkludert bokstavtype), men med andre fargeverdier,
endres navnet på fargeprøven til "[navn på opprinnelig fargeprøve] 2".
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Laste inn fargeprøver fra tilpassede fargebiblioteker
Du kan velge blant en rekke fargebiblioteker, inkludert PANTONE Process Color System, Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050,
fargesystemet Focoltone®, fargeprøvesystemet Trumatch™, DIC Process Color Note og biblioteker spesiallaget for bruk på Internett. Før du
bruker fargeprøver fra et fargetilpasningssystem, bør du kontakte trykkeriet for å finne ut hvilke de støtter.

1. Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.
2. Gjør ett av følgende:

Velg bibliotekfilen fra listen Fargemodus.

Velg Annet bibliotek fra listen Fargemodus, finn bibliotekfilen, og velg Åpne.

3. Marker en eller flere fargeprøver fra biblioteket. og velg Legg til. (Hvis du vil gå ut av dialogboksen uten å legge til fargeprøver, velger
du OK.)

4. Når du har lagt til fargeprøvene, velger du Ferdig.

Fargebiblioteker som installeres med InDesign
I InDesign blir det installert fargebiblioteker for fargetilpasningssystemene beskrevet nedenfor. Du kan installere flere fargebiblioteker og laste inn
fargeprøver fra dem i InDesign.

ANPA-farge Består av 300 farger valgt av ANPA (American Newspaper Publishers Association). Farger i dette biblioteket brukes først og fremst
som spotfarger i aviser.
DIC Color Inneholder 1280 CMYK-spotfarger fra DIC Process Color Note. Farger kan sammenlignes med DIC Color Guide, utgitt av Dainippon
Ink & Chemicals, Inc. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Dainippon Ink & Chemicals, Inc., i Tokyo i Japan.
Focoltone Består av 763 CMYK-farger. Du kan bruke Focoltone-farger for å unngå overlappings- og registerproblemer under førtrykk ved å se på
Focoltone-kartene, som viser overtrykkene fargene er laget av.
En fargeprøvebok med spesifikasjoner for prosess- og spotfarger, overtrykkskart og en bok for markering av layout er tilgjengelig fra Focoltone.
Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Focoltone International, Ltd., i Stafford i Storbritannia.

HKS Du bruker dette når jobben krever farger fra HKS-fargesystemet, som brukes i Europa.
PANTONE® PANTONE®-farger er den globale standarden for gjengivelse av spotfarger. I 2000 ble det gjennomført en stor revisjon av
retningslinjene for PANTONE MATCHING SYSTEM®-fargene. 147 nye rene farger og sju nye metalliske farger ble lagt til i systemet, som nå
omfatter hele 1114 farger. PANTONEs fargehåndbøker og fargeprøvebøker blir nå trykt på bestrøket, ubestrøket og matt papir, for å sikre et riktig
inntrykk av det trykte resultatet og gi bedre kontroll over trykkeprosessen.
Du kan skrive ut en ren PANTONE-farge i CMYK. Hvis du vil sammenligne en ren PANTONE-farge med den prosessfargen som ligger nærmest,
bruker du håndboken for sammenligning mellom PANTONE- og prosessfarger. CMYK-skjermnyanseprosentene står trykt under hver farge.
Håndboken skrives nå ut på et klarere bestrøket papir og inneholder sammenligninger mellom de nye 147 rene fargene og CMYK.

I PANTONEs prosesshåndbøker kan du velge mellom mer enn 3000 prosesskombinasjoner som nå skrives ut på bestrøket og ubestrøket papir.
Fargene vises i kromatisk rekkefølge i vifteformat, og det er enkelt å velge farger og angi CMYK-skjermverdier.

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Pantone, Inc., i Carlstadt i New Jersey i USA.

System (Windows) Inkluderer 256 farger fra det 8-biters standardpanelet i Windows, som er basert på et ensartet utvalg av RGB-farger.
System (Mac OS) Inkluderer 256 farger fra det 8-biters standardpanelet i Mac OS, som er basert på et ensartet utvalg av RGB-farger.
Toyo Color Finder Inneholder 1050 farger basert på de mest brukte trykkfargene i Japan. Du kan bruke Toyo 94 Color Finder eller den nyere
Toyo Color Finder. Se i fargeveiledningen som illustrerer trykte eksempler fra Toyo Ink. Denne fargeveiledningen er tilgjengelig fra trykkerier og
butikker som selger utstyr for grafisk kunst. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd. i Tokyo i Japan.
Trumatch Gir forutsigbar CMYK-fargetilpasning med over 2000 mulige datamaskingenererte farger. Trumatch-farger dekker det synlige spektret
av CMYK-fargeområdet i jevne trinn. Trumatch Color Finder viser opptil 40 nyanser og avskygninger av hver farge. Hver av disse lages opprinnelig
i en firefargers reproduksjon, og hver av dem kan reproduseres med fire farger på elektroniske fotosettere. I tillegg til dette inkluderes også
firefargers gråtoner i forskjellige nyanser. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Trumatch Inc. i New York i USA.
Internett Inkluderer de 216 RGB-fargene for Internett som oftest brukes til å vise 8-biters bilder i nettlesere. Dette biblioteket hjelper deg med å
lage grafikk for Internett ved å bruke farger som vises likt både på Windows- og Macintosh-systemer.
Flere hjelpeemner
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Bruke farger fra importert grafikk

Til toppen av siden
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Bruke farger fra importert grafikk
Bruke pipetteverktøyet til å kopiere farger
Arbeide med spotfargekanaler i en Adobe Photoshop-fil (PSD)
Arbeide med farger fra EPS- eller PDF-filer
Endre en importert spotfarge til en prosessfarge

Bruke farger fra importert grafikk
I InDesign er det flere framgangsmåter for kopiering og omdefinering av farger fra grafikk du importerer i dokumentet. Spotfarger fra monterte
PDF- eller EPS-filer og spotfargekanaler i Adobe Photoshop- (PSD) og TIFF-filer vises som spotfarger i Fargeprøver-panelet. Du kan bruke disse
fargene på objekter i dokumentet eller konvertere dem til prosessfarger. Du kan imidlertid ikke omdefinere fargeverdiene eller slette de importerte
fargeprøvene. Hvis du sletter de monterte bildene, blir fargene værende, men de blir konvertert til opprinnelige InDesign-farger som deretter kan
redigeres eller slettes.

Bruke pipetteverktøyet til å kopiere farger

Du kan bruke pipetteverktøyet  til å legge til farger fra importerte bilder i dokumentet eller bruke dem på objekter i dokumentet. Dette er nyttig
for å koordinere fargene i layouten med bilder.

For å få best resultat med fargeseparasjoner kan det være lurt å kontrollere at fargenavnene, -typene (for eksempel spotfarge eller prosessfarge)
og -modellene (for eksempel RGB og CMYK) til fargene som kopieres i InDesign, stemmer overens med fargedefinisjonene i den importerte
grafikken. Hvis du ikke er sikker på hvilke innstillinger som er best, kontakter du trykkeriet.

Arbeide med spotfargekanaler i en Adobe Photoshop-fil (PSD)
Hvis du monterer en opprinnelig Photoshop-fil (PSD) eller TIFF-fil i InDesign, vil eventuelle spotfargekanaler som filen inneholder, vises som
spotfarger i Fargeprøver-panelet. Du kan markere og bruke disse fargeprøvene på andre objekter i dokumentet, men hvis du vil slette
fargeprøvene, må du først slette det monterte bildet.

Hvis du importerer en fil som har en spotfargekanal med samme navn som en spotfarge i dokumentet, men med forskjellige fargeverdier, blir du
spurt om du vil bruke fargeverdiene i den monterte filen eller i dokumentet.

Arbeide med farger fra EPS- eller PDF-filer
Når du monterer en PDF-fil, et EPS-bilde eller en Adobe Illustrator-fil (AI-fil) blir navnene på spotfarger som brukes i bildet, lagt til i Fargeprøver-
panelet. Da kan du vurdere om du vil pådra deg ekstra kostnader og bruke spotfargene i dokumentet.

Hvis grafikken du importerer, inneholder en spotfarge med samme navn som en spotfarge i dokumentet, men med forskjellige fargeverdier, blir
fargeverdiene i dokumentet brukt.

Endre en importert spotfarge til en prosessfarge
Når du importerer et EPS-, PSD-, TIFF- eller PDF-bilde som inneholder en spotfarge (eller en spotfargekanal), blir navnet på og definisjonen av
spotfargen lagt til i Fargeprøver-panelet i InDesign. Du kan endre en importert spotfargeprøve til en prosessfargeprøve. Dette øker fleksibiliteten
ved tilpassing av farger, til og med fargene i importert grafikk, til de gjeldende utskriftskravene.

1. Dobbeltklikk på fargeprøven du vil redigere, i Fargeprøver-panelet.
2. Velg Prosess under Fargetype i dialogboksen Fargeprøvevalg.

Merk: Dette endrer bare fargetypen i InDesign-dokumentet. Hvis du vil endre fargetypen til farger i et bilde permanent, åpner du bildet i
programmet det ble laget i, og deretter redigerer du fargen i dette programmet.
Flere hjelpeemner
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Forstå spotfarger og prosessfarger

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Om spotfarger og prosessfarger
Spotfarger
Prosessfarger
Bruke spotfarger og prosessfarger sammen
Sammenligning av farger i InDesign og Illustrator

Om spotfarger og prosessfarger

Du kan tilordne farger som spot- eller prosessfargetyper, som samsvarer med de to hovedtypene av trykkfarger som brukes i kommersiell trykking.
I Fargeprøver-panelet kan du identifisere fargetypen til en farge ved å se på ikonene ved siden av navnet på fargen.

Når du bruker farger på baner og rammer, må du ha i bakhodet hvilket medium grafikken skal publiseres i, slik at du velger farger ved å bruke
fargemodusen som er best egnet.

Hvis arbeidsflyten for farger omfatter overføring av dokumenter fra én enhet til en annen, kan det være lurt å bruke et fargestyringssystem
(CMS - Color Management System) til å vedlikeholde og regulere fargene gjennom hele prosessen.

Spotfarger

En spotfarge er en spesiell ferdigblandet trykkfarge som brukes i stedet for eller i tillegg til prosessfarger, og som krever en egen trykkplate i en
trykkpresse. Bruk spotfarger når få farger er angitt og fargenøyaktighet er spesielt viktig. Spotfarger kan gjengi farger som er utenfor fargeområdet
til prosessfarger, helt nøyaktig. Det eksakte utseendet på den trykte spotfargen bestemmes imidlertid av kombinasjonen av trykkfargen som
blandes av trykkeriet, og papiret den trykkes på, og ikke av fargestyring eller fargeverdiene du angir. Når du angir verdier for spotfarger, beskriver
du bare den simulerte visningen av fargen for dataskjermen og sammensetningsskriveren (i henhold til begrensningene av fargeområdet til dette
utstyret).

Husk følgende når du angir en spotfarge:

Du får best resultater i trykte dokumenter ved å angi en spotfarge fra et fargetilpasningssystem som støttes av trykkeriet. Det er inkludert
flere systembiblioteker for fargetilpasning i programvaren.

Bruk færrest mulig spotfarger. Hver spotfarge du bruker, gjør at det må lages en ekstra spotfargetrykkplate for trykkpressen, noe som øker
utskriftskostnadene. Hvis du tror at du kanskje trenger flere enn fire farger, bør du vurdere å trykke dokumentene ved å bruke prosessfarger.

Hvis et objekt inneholder spotfarger og overlapper et annet objekt med gjennomsiktighetsegenskaper, kan du få uønskede resultater hvis du
eksporterer til EPS-format, når du konverterer spotfarger til prosessfarger ved å bruke dialogboksen Skriv ut (Print), eller når du lager
fargeseparasjoner i andre programmer enn Illustrator og InDesign. Du får best resultat ved å bruke Forhåndsvisning av sammenslåing
(Flattener Preview) eller Forhåndsvisning av separasjoner (Separations Preview) til å foreta en trykkfargesimulering på skjermen av effektene
av sammenslåing av gjennomsiktighet før trykking. I tillegg kan du konvertere spotfargene til prosessfarger med Trykkfargebehandling i
InDesign før trykking eller eksport.

Du kan bruke en trykkplate for spotfarger hvis du vil bruke ferniss på områder i en jobb med prosessfarger. I dette tilfellet brukes totalt fem
farger: fire prosessfarger og én spotferniss.

Prosessfarger

En prosessfarge skrives ut ved hjelp av en kombinasjon av de fire standard prosessfargene: cyan, magenta, gul og svart (CMYK). Bruk
prosessfarger hvis en jobb trenger så mange farger at det blir dyrt eller upraktisk å bruke egne spotfarger, for eksempel ved trykking av
fargefotografier.
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Husk følgende når du angir en prosessfarge:

For å få best mulig resultat ved trykking av et dokument med høy kvalitet angir du prosessfarger ved å bruke CMYK-verdier fra referansekart
for prosessfarger, for eksempel slike som er tilgjengelige fra et trykkeri.

De endelige fargeverdiene for en prosessfarge er CMYK-verdier, slik at hvis du angir en prosessfarge ved å bruke RGB (eller LAB i
InDesign), konverteres disse fargeverdiene til CMYK-verdier når du trykker fargeseparasjoner. Konverteringene varierer avhengig av
innstillingene for fargestyring og dokumentprofilen.

Ikke angi en prosessfarge basert på hvordan den ser ut på dataskjermen uten at du har konfigurert et fargestyringssystem og forstår
systemets begrensninger ved forhåndsvisning av farger.

Unngå å bruke prosessfarger i dokumenter som bare skal vises på Internett, for CMYK har et mindre fargeområde enn en vanlig dataskjerm.

I Illustrator og InDesign kan du angi at en prosessfarge enten er global eller ikke-global. I Illustrator forblir globale prosessfarger knyttet til en
fargeprøve i panelet Swatches (Fargeprøver), så hvis du endrer fargeprøven for en global prosessfarge, oppdateres alle objekter som bruker
fargen. Ikke-globale prosessfarger oppdateres ikke automatisk i dokumentet når fargen redigeres. Prosessfarger er som standard ikke-
globale. I InDesign, når du bruker en fargeprøve på objekter, brukes fargeprøven automatisk som en global prosessfarge. Ikke-globale
fargeprøver er ikke-navngitte farger som du kan redigere i fargepanelet.

Globale og ikke-globale prosessfarger påvirker bare hvordan en bestemt farge brukes på objekter, aldri hvordan farger separeres eller
opptrer når du flytter dem mellom programmer.

Bruke spotfarger og prosessfarger sammen

Noen ganger er det praktisk å bruke prosessfarger og spotfarger i samme jobb. Du kan for eksempel bruke én spotfarge til å skrive ut en firmalogo
i nøyaktige farger på samme side som en årsrapport der fotografier gjengis ved bruk av prosessfarger. Du kan også bruke en trykkplate for
spotfarger hvis du vil bruke ferniss på områder i en jobb med prosessfarger. I begge tilfeller brukes totalt fem farger: fire prosessfarger og én
spotfarge eller ferniss.

I InDesign kan du blande sammen prosess- og spotfarger for å lage blandede trykkfarger.

Sammenligning av farger i InDesign og Illustrator

Adobe InDesign og Adobe Illustrator bruker litt forskjellige metoder for bruk av navngitte farger. I Illustrator kan du angi en navngitt farge som
enten global eller ikke-global, og InDesign behandler alle farger uten navn som ikke-globale prosessfarger.

I InDesign tilsvarer globale farger fargeprøver. Fargeprøver gjør det enkelt å endre fargesammensetninger uten at du må finne og justere hvert
eneste objekt. Dette er spesielt nyttig i standardiserte, produksjonsorienterte dokumenter, for eksempel blader. Ettersom farger i InDesign er
knyttet til fargeprøver i Fargeprøver-panelet, påvirker endring av en fargeprøve alle objektene som en farge er brukt på.

I InDesign tilsvarer ikke-globale fargeprøver farger uten navn. Farger uten navn vises ikke i Fargeprøver-panelet, og de oppdateres ikke
automatisk i dokumentet når du redigerer fargen i Farge-panelet. Du kan imidlertid legge til en farge uten navn i Fargeprøver-panelet senere.

Farger med og uten navn påvirker bare hvordan en bestemt farge oppdateres i dokumentet, aldri hvordan farger separeres eller vises når du
flytter dem mellom programmer.

Adobe anbefaler også
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Nyanser

Til toppen av siden
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Om nyanser
Lage og redigere nyanser

Om nyanser
En nyanse er en rastrert (lysere) versjon av en farge. Ved å bruke nyanser kan du lage flere spotfargevarianter uten å måtte betale for flere
spotfarger. Det er også en rask måte å lage lysere versjoner av prosessfarger på, selv om kostnaden ved å trykke prosessfarger ikke reduseres.
Du bør navngi og oppbevare nyanser i Fargeprøver-panelet slik at du enkelt kan redigere alle forekomster av nyansen i dokumentet, på samme
måte som for farger uten nyanser.

Spotfarger og nyanser

En nyanse av en spotfarge trykkes på samme trykkplate som spotfargen. Ved nyanser av en prosessfarge multipliseres hver av CMYK-
prosessfargene med nyanseprosenten. En 80 % nyanse av C10 M20 Y40 K10 gir for eksempel C8 M16 Y32 K8.

Siden farger og nyanser oppdateres sammen, oppdateres alle objektene som en nyanse av denne fargeprøven brukes på, hvis du redigerer en
fargeprøve. Du kan også redigere fargeprøven som en navngitt nyanse er basert på, ved å bruke kommandoen Fargeprøvevalg på menyen i
Fargeprøver-panelet. Da oppdateres alle nyanser som er basert på samme fargeprøve.

Nyanseområdet i Adobe Creative Suite 3 er fra 0 til 100 %. Jo lavere verdien er, desto lysere blir nyansen.

Lage og redigere nyanser
Du kan justere nyansen for ett enkelt objekt eller lage nyanser ved å bruke glidebryteren for nyanse i Fargeprøver-panelet eller Farge-panelet.
Nyanseområdet er fra 0 til 100 %. Jo lavere verdien er, desto lysere blir nyansen.

Siden farger og nyanser oppdateres sammen, oppdateres alle objektene som en nyanse av denne fargeprøven brukes på, hvis du redigerer en
fargeprøve. Du kan også redigere fargeprøven som en navngitt nyanse er basert på, ved å bruke kommandoen Fargeprøvevalg på menyen i
Fargeprøver-panelet. Da oppdateres alle nyanser som er basert på samme fargeprøve.

Lage en nyansefarge med Fargeprøver-panelet

1. Marker en fargeprøve i Fargeprøver-panelet.

2. Klikk på pilen ved siden av Nyanse-boksen.

3. Juster glidebryteren for nyanse, og velg Ny fargeprøve  eller Ny nyansefarge på menyen i Fargeprøver-panelet.

Nyansen vises i Fargeprøver-panelet med navnet på fargen den er basert på, og prosentverdien for nyansen.

Lage en nyansefarge med Farge-panelet

1. Marker en fargeprøve i Fargeprøver-panelet.

2. Dra glidebryteren for nyanse i Farge-panelet, eller angi en nyanseverdi i prosentverdiboksen.

3. Velg Legg til i fargeprøver på menyen i Farge-panelet.
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Dra glidebryteren for nyanse, og velg deretter Legg til i fargeprøver.

Lage en nyanse uten navn

1. Velg Fyll- eller Strek-boksen i Fargeprøver-panelet.

2. Dra glidebryteren for nyanse, eller angi en nyanseverdi i prosentverdiboksen.

Redigere en nyanse eller fargeprøven den er basert på

1. Dobbeltklikk på nyansefargen i Fargeprøver-panelet.

2. Gjør ett av følgende, og velg OK:

Hvis du vil redigere nyansen, endrer du verdien for Nyanse. Dette gjør at alle objekter som bruker nyansefargen, oppdateres.

Hvis du vil redigere fargeprøven som nyansen er basert på, endrer du Fargemodus eller verdiene for Fargemodus. Da oppdateres alle
andre nyanser som er basert på samme fargeprøve.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Blanding av trykkfarger

Til toppen av siden

Lage og redigere blandede trykkfargeprøver
Behandle blandede trykkfargegrupper

Lage og redigere blandede trykkfargeprøver
Hvis du vil ha maksimalt antall trykte farger med færrest mulig trykkfarger, kan du lage nye trykkfargeprøver ved å blande to spotfarger eller ved å
blande en spotfarge med en eller flere prosessfarger. Hvis du bruker blandede trykkfarger, kan du øke antallet tilgjengelige farger uten å øke antall
separasjoner som brukes til å skrive ut dokumentet.

Du kan lage en enkelt blandet trykkfargeprøve eller bruke en blandet trykkfargegruppe for å generere flere fargeprøver samtidig. En blandet
trykkfargegruppe inneholder en rekke farger som er laget med stigende prosentandeler av ulike prosess- og spotfarger. Hvis du for eksempel
blander fire nyanser av prosessfargen cyan (20 %, 40 %, 60 % og 80 %) med fem nyanser av en spotfarge (10 %, 20 %, 30 %, 40 % og 50 %),
gir det en blandet trykkfargegruppe som inneholder 20 ulike fargeprøver.

Fargeprøver-panelet med blandede trykkfargeprøver
A. Overordnet i blandet trykkfargegruppe B. Underordnet i blandet trykkfargegruppe C. Blandet trykkfargeprøve (frittstående)

Før du kan lage en blandet trykkfargeprøve eller en blandet trykkfargegruppe, må du minst legge til én spotfarge i Fargeprøver-panelet.

Lage en blandet trykkfargeprøve
1. Velg Ny blandet trykkfargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet. (Dette valget er nedtonet til du legger til en spotfarge i Fargeprøver-

panelet.)
2. Skriv inn et navn på fargeprøven.
3. Hvis du vil legge til en trykkfarge i den blandede trykkfargeprøven, velger du den tomme boksen ved siden av navnet. Et trykkfargeikon 

vises. En blandet trykkfargeprøve må minst inneholde én spotfarge.
4. Juster prosenten for hver trykkfarge som er inkludert i fargeprøven, ved å bruke glidebryteren eller skrive inn en verdi i prosentboksen.
5. Hvis du vil legge til den blandede trykkfargen i Fargeprøver-panelet, klikker på du Legg til eller OK.

Farger på en skjerm ser ofte annerledes ut når de blir skrevet ut. For best resultat kan du be trykkeriet om å skrive ut en prøve på
eventuelle blandede trykkfarger du vil skrive ut.

Lage en blandet trykkfargegruppe
1. Velg Ny blandet trykkfargegruppe på menyen i Fargeprøver-panelet. (Dette valget er nedtonet til du legger til en spotfarge i Fargeprøver-

panelet.)
2. Skriv inn et navn for den blandede trykkfargegruppen. Fargene i gruppen vil bruke dette navnet etterfulgt av et stigende fargeprøvesuffiks

(Fargeprøve 1, Fargeprøve 2 og så videre).
3. Hvis du vil legge til en trykkfarge i den blandede trykkfargegruppen, velger du den tomme boksen ved siden av trykkfargenavnet.
4. For hver trykkfarge du velger, gjør du følgende:

For Første angir du hvor mange prosent trykkfarge du vil begynne å blande med for å lage gruppen.

For Gjenta angir du antall ganger du vil øke trykkfargeprosenten.

For Økning angir du hvor mange prosent trykkfarge du vil legge til for hver gjentakelse.

5. Velg Forhåndsvis fargeprøver for å generere fargeprøvene uten å lukke dialogboksen. Deretter kan du se om gjeldende
trykkfargemarkeringer og verdier ser ut slik du ønsker, og justere dem hvis de ikke gjør det.
Merk: Det vises en advarsel hvis verdiene du har angitt for Første, Gjenta og Økning, til sammen blir mer enn 100 % for en av
trykkfargene. Hvis du vil fortsette likevel, kutter InDesign trykkfargeprosentene ved 100 %.

6. Velg OK for å legge til alle trykkfarger i den blandede trykkfargegruppen i Fargeprøver-panelet.
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Til toppen av siden

Redigere blandede trykkfargeprøver
Du endrer en blandet trykkfargeprøve på samme måte som du redigerer andre fargeprøver. Når du redigerer en blandet trykkfargeprøve eller -
gruppe, må du passe på følgende:

Hvis du bruker Fargeprøver-panelet til slette en trykkfarge som brukes i en blandet trykkfargeprøve, må du angi en erstatning. En blandet
trykkfarge må inneholde minst én spotfarge, ellers konverteres den til en prosessfarge.

Endringer i den overordnede  i en blandet trykkfargegruppe gjelder alle blandede trykkfarger i den gruppen. (Endringer i en fargeprøve i en
blandet trykkfargegruppe gjelder bare den fargeprøven.)

Hvis du konverterer en blandet trykkfarge til en prosess- eller spotfarge, fjernes tilknytningen til den blandede trykkfargegruppen.

Hvis du sletter den overordnede i en blandet trykkfargegruppe, slettes alle fargeprøvene i gruppen.

1. I Fargeprøver-panelet dobbeltklikker du på den overordnede  i den blandede trykkfargegruppen du vil endre.
2. Gjør ett av følgende:

Velg en ny trykkfarge som skal erstatte en eksisterende trykkfarge.

Velg boksen ved siden av en trykkfarge for å ekskludere den som en del av den blandede trykkfargegruppen.

Merk: Du kan ikke endre prosentene for Første, Gjentatt eller Økning som brukes til å lage den blandede trykkfargegruppen.

3. Velg OK.

Behandle blandede trykkfargegrupper
Bruk Fargeprøver-panelet for å slette blandede trykkfargegrupper, legge til fargeprøver og konvertere blandede trykkfargeprøver til prosessfarger.

Slette blandede trykkfargegrupper
 I Fargeprøver-panelet markerer du den overordnede for den blandede trykkfargegruppen du vil slette, og velger sletteknappen.

Legge til en fargeprøve i en blandet trykkfargegruppe
1. Marker den overordnede for den blandede trykkfargegruppen i Fargeprøver-panelet.
2. Velg Ny fargeprøve på panelmenyen.
3. Angi et navn på fargeprøven, hvis du ønsker.
4. For hver trykkfarge på listen angir du hvor stor prosent du vil bruke i den blandede trykkfargeprøven. (Du kan ikke legge til eller slette

trykkfarger.)
5. Velg OK.

Konvertere en enkelt blandet trykkfargeprøve til en prosessfarge
Du kan konvertere blandede trykkfarger til prosessfarger for å redusere utskriftskostnadene. Når du konverterer den overordnede for en blandet
trykkfarge til prosessfarge, forsvinner den overordnede fargeprøven, og de andre fargeprøvene i den blandede trykkfargegruppen blir konvertert til
prosessfarger.

1. Dobbeltklikk på den blandede trykkfargeprøven du vil konvertere.
2. Marker Prosess for Fargetype, og velg OK.

Konvertere alle trykkfargene i en blandet trykkfargegruppe til prosessfarger
 Dobbeltklikk den overordnede gruppen  for den blandede trykkfargegruppen, og velg Konverter blandede trykkfargeprøver til prosess i

dialogboksen som vises.
Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Forløpninger

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Om forløpninger
Lage en forløpningsfarge
Bruke en forløpning uten navn ved hjelp av Forløpning-panelet
Endre forløpninger
Justere en forløpning med forløpningsverktøyet
Bruke en forløpning over flere objekter
Bruke forløpninger på tekst

Om forløpninger
En forløpning er en gradvis blanding mellom to eller flere farger eller mellom to eller flere nyanser av samme farge. Utenheten du bruker, påvirker
hvordan farger separeres i forløpninger.

Forløpninger kan inneholde papir, prosessfarger, spotfarger eller blandede trykkfarger i en hvilken som helst fargemodus. Forløpninger defineres
av en serie med fargestopp på forløpningssøylen. En stopp er punktet hvor en forløpning endres fra én farge til den neste, og den angis av et
fargekvadrat under forløpningssøylen. Som standard begynner en forløpning med to farger og et midtpunkt på 50 %.

Merk: Når du lager en forløpning ved å bruke farger fra forskjellige modi og deretter skriver ut forløpningen eller separerer fargene i den,
konverteres alle fargene til CMYK-prosessfarger. Siden fargemodusen endres, kan det hende at farger skifter. For å få best resultat angir du
forløpninger ved å bruke CMYK-farger.

Lage en forløpningsfarge
Du kan lage, navngi og redigere forløpninger ved å bruke samme Fargeprøver-panel som du bruker til å arbeide med heldekkende farger og
nyanser. Du kan også lage forløpninger med Forløpning-panelet.

1. Velg Ny forløpningsfarge på menyen i Fargeprøver-panelet.
2. Skriv inn et navn på forløpningen under Navn på fargeprøve.
3. Velg Lineær eller Radiær under Type.
4. Marker den første fargestoppen i forløpningen.

Første fargestopp

5. Gjør ett av følgende under Stoppfarge:

Hvis du vil velge en farge som allerede er i Fargeprøver-panelet, velger du Fargeprøver og en farge fra listen.

Hvis du vil blande en ny farge uten navn for forløpningen, velger du en fargemodus og angir fargeverdier eller drar glidebryterne.

Som standard blir den første stoppen i forløpningen satt til hvit. Hvis du vil gjøre det transparent, bruker du papirfargeprøven.

6. Hvis du vil endre den siste fargen i forløpningen, markerer du siste fargestopp og gjentar trinn 5.
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7. Hvis du vil justere plasseringen av forløpningsfarger, gjør du ett av følgende:

Dra fargestoppene, som vises under søylen.

Velg en fargestopp under søylen, og angi en verdi for Plassering for å angi plasseringen av denne fargen. Denne plasseringen
representerer prosentverdien for avstanden mellom den forrige og den neste fargen.

8. Hvis du vil justere midtpunktet mellom to forløpningsfarger (punktet der fargene er på 50 %), gjør du ett av følgende:

Dra rombeikonet, som vises over søylen.

Marker rombeikonet, som vises over søylen, og skriv inn en verdi for Plassering for å angi plasseringen til denne fargen. Denne
plasseringen representerer prosentverdien for avstanden mellom den forrige og den neste fargen.

9. Velg OK eller Legg til. Forløpningen og navnet på den arkiveres i Fargeprøver-panelet.

Bruke en forløpning uten navn ved hjelp av Forløpning-panelet
Selv om Fargeprøver-panelet anbefales for oppretting og lagring av forløpninger, kan du også arbeide med forløpninger i Forløpning-panelet
(Vindu > Farge > Forløpning), som du kanskje kjenner fra Adobe Illustrator. Du kan når som helst legge til gjeldende forløpning i Fargeprøver-
panelet. Forløpning-panelet er nyttig hvis du vil lage en forløpning uten navn som ikke skal brukes ofte.

Forløpning-panelet
A. Forløpningsfyll B. Forløpningstypemeny C. Reverser-knapp D. Startfargestopp E. Midtpunkt F. Sluttfargestopp

Merk: Hvis du markerer et objekt som for øyeblikket bruker en navngitt forløpning, endres bare fargen på dette objektet hvis du redigerer
forløpningen i Forløpning-panelet. Hvis du vil redigere hver forekomst av en navngitt forløpning, dobbeltklikker du på fargeprøven til forløpningen i
Fargeprøver-panelet.

1. Marker objektet eller objektene du vil endre.
2. Klikk på Fyll- eller Strek-boksen i Fargeprøver-panelet eller verktøykassen. (Hvis boksen Forløpningsfyll ikke vises, velger du Vis valg på

menyen i Forløpning-panelet.)

3. Du åpner Forløpning-panelet ved å velge Vindu > Farge > Forløpning eller dobbeltklikke forløpningsverktøyet  i verktøykassen.
4. Hvis du vil definere startfargen for en forløpning, velger du fargestoppen helt til venstre under forløpningssøylen og gjør ett av følgende:

Dra en fargeprøve fra Fargeprøver-panelet, og slipp den på fargestoppen.

Hold Alt (Windows) eller Tilvalg nede og klikk (Mac OS) på en fargeprøve i Fargeprøver-panelet.

Lag en farge ved hjelp av glidebryterne eller fargesøylen i Farge-panelet.

5. Hvis du vil definere sluttfargen for en forløpning, velger du fargestoppen helt til høyre under forløpningssøylen. Velg deretter ønsket farge
som beskrevet i forrige trinn.

6. Velg Lineær eller Radiær under Type, og juster farge og midtpunktsplassering som forklart i Lage en forløpningsfarge.
7. Hvis du vil justere forløpningsvinkelen, skriver du inn en verdi for Vinkel.

Endre forløpninger
Du kan endre forløpninger ved å legge til farger for å lage flerfargede forløpninger og ved å justere fargestopp og midtpunkt. Det kan være lurt å
fylle et objekt med forløpningen du har tenkt å justere, slik at du ser effekten på objektet mens du justerer den.

Du kan endre forløpninger som er limt inn fra Adobe Illustrator, forutsatt at forløpningen ble limt inn i formatet AICB (Adobe Illustrator
Clipboard). (Se Lime Illustrator-bilder inn i InDesign.) Hvis du vil markere forløpningen, bruker du segmentmarkøren.

Merk: Hvis du redigerer en fargeprøve, oppdateres automatisk alle forløpningsstopper som bruker fargeprøven, slik at forløpningen endres.

Legge til mellomliggende farger i en forløpning
1. Dobbeltklikk på en forløpningsfarge i Fargeprøver-panelet, eller vis Forløpning-panelet.
2. Klikk på hvor som helst under forløpningssøylen for å definere en ny fargestopp. Den nye fargestoppen defineres automatisk av

fargeverdiene for denne plasseringen langs den eksisterende forløpningen.
3. Juster den nye fargestoppen.
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Du kan også dra en fargeprøve fra Fargeprøver-panelet til forløpningssøylen i Forløpning-panelet for å definere en ny fargestopp.

Fjerne en mellomliggende farge fra en forløpning
 Marker den mellomliggende fargestoppen, og dra den til kanten av panelet.

Reversere fargeretningen til forløpningen
1. Aktiver en forløpning.

2. Klikk på knappen Reverser  i Forløpning-panelet.

Justere en forløpning med forløpningsverktøyet
Når du har fylt et objekt med en forløpning, kan du endre forløpningen med forløpningsfargeverktøyet  eller verktøyet for uttoningsforløpning 
for å "male om" fyllet ved å dra langs en tenkt linje. Med forløpningsverktøyene kan du endre retning på en forløpning, endre start- og sluttpunktet
samt bruke en forløpning på flere objekter. Med verktøyet for uttoningsforløpning kan du gjøre forløpningen mykere i den retningen du drar.

1. Velg Fyll- eller Strek-boksen i Fargeprøver-panelet eller verktøykassen, avhengig av hvor den originale forløpningen ble brukt.
2. Velg forløpningsverktøyet eller verktøyet for uttoningsforløpning, og plasser det der du vil definere startpunktet på forløpningen. Dra over

objektet i retningen du vil forløpningen skal påføres. Hold nede Skift hvis du vil begrense verktøyet til intervaller på 45°.

Hvis du drar verktøyet for uttoningsforløpning over forløpningen, blir fargene i forløpningen gradvis mykere i området du drar i.

3. Slipp museknappen der du vil definere sluttpunktet på forløpningen.

Bruke en forløpning over flere objekter
1. Kontroller at alle objektene som er markert, allerede bruker en forløpning.
2. Velg Fyll- eller Strek-boksen i verktøykassen.

3. Velg forløpningsverktøyet , og plasser det der du vil definere startpunktet på forløpningen. Dra over objektet i retningen du vil
forløpningen skal påføres. Hold nede Skift hvis du vil begrense verktøyet til intervaller på 45°.

4. Slipp museknappen der du vil definere sluttpunktet på forløpningen.

Standard forløpningsfyll (til venstre) og forløpning brukt over objekter (til høyre)

Hvis en sammensatt bane med en forløpning er markert, kan du redigere forløpningen langs alle delbanene til forløpningen ved å bare bruke
Forløpning-panelet, uten å måtte bruke forløpningsverktøyet.

Bruke forløpninger på tekst
Innenfor én enkelt tekstramme kan du lage flere områder med forløpningstekst sammen med standard svart tekst og farget tekst.

Sluttpunktene på en forløpning er alltid ankret i forhold til markeringsrammen til forløpningens bane eller tekstramme. Individuelle teksttegn viser
delen av forløpningen de er plassert over. Hvis du endrer størrelsen på tekstrammen eller på andre måter gjør at teksttegn flytes på nytt, fordeles
tegnene på nytt over hele forløpningen, og fargene på de enkelte tegnene endres tilsvarende.

Arbeide med forløpningsfylte teksttegn
A. Underliggende forløpningsfyll B. Teksttegn som forløpningen er brukt på C. Tekst som er lagt til, og tekst som flyttes i forhold til
forløpningsfyllet
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Hvis du vil justere en forløpning slik at det fullstendige fargeområdet omfatter et bestemt område med teksttegn, har du to valg:

Bruk forløpningsverktøyet til å tilbakestille sluttpunktene på forløpningen slik at de bare omfatter tegnene du markerte da du brukte
forløpningen.

Marker teksten, og konverter den til vektorer (redigerbare baner), og bruk deretter en forløpning på vektorene. Dette er det beste valget for
lite tekst i en egen tekstramme, for eksempel overskrifter. Forløpningen ankres permanent til vektorene, ikke til tekstrammen, og vektorene
fortsetter å flyte med resten av teksten. Vektorene fungerer som ett enkelt innebygd grafikkobjekt innenfor tekstrammen, slik at det ikke er
mulig å redigere teksten. I tillegg til dette gjelder ikke typografiske valg lenger. Det settes for eksempel ikke bindestreker i tekst som er gjort
om til vektorer.

Som standard endres tekst som flyttes, i forhold til forløpningen (til venstre). Når tekst konverteres til vektorer, flyttes forløpningen som er brukt,
sammen med teksten (til høyre).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konverterer tekstkonturer til baner, kan du se Opprette baner fra tekstkonturer.

Flere forløpninger i én enkelt tekstramme
Du kan markere forskjellige tekstområder innenfor én enkelt tekstramme og bruke en egen forløpning på hvert område. Hver forløpning legges til i
tekstrammen og spores separat med tegnene du markerte da du brukte hver forløpning. Sluttpunktene for hver forløpning ankres imidlertid fortsatt
til markeringsrammen til tekstrammen, og ikke til de enkelte tekstområdene.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Gjennomsiktighet
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Legge til gjennomsiktighetseffekter

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Om gjennomsiktighet
Oversikt over Effekter-panelet
Bruke gjennomsiktighetseffekter
Gjennomsiktighetseffekter
Bruk globalt lys
Angi tettheten til et objekt
Bruke gjennomsiktighet på grupper
Endre utseendet på gjennomsiktig grafikk på skjermen
Stanse visningen av gjennomsiktighet
Fjerne hvitebokseffekt fra dokumenter med gjennomsiktighet

Når du oppretter et objekt i Adobe InDesign, er det ikke-gjennomsiktig som standard. Det vil si at tettheten er 100 %. Du kan bruke effekter på
objekter ved å bruke tetthet og blandinger. Overlapp objekter, legg til gjennomsiktighet på objekter eller mask ut former bak objekter.

Om gjennomsiktighet

Når du oppretter et objekt eller en strek, bruker fyll eller skriver inn tekst, vil disse elementene som standard vises som ikke-transparente, det vil si
at tettheten er 100 %. Du kan bruke ulike metoder for å gjøre objektene transparente. Du kan for eksempel variere tettheten fra 100 % (helt ikke-
transparent) til 0 % (fullstendig transparent). Når du reduserer tettheten, blir den underliggende grafikken synlig gjennom overflaten til objektet,
streken, fyllet eller teksten.

Du bruker Effekter-panelet når du skal angi tetthet for et objekt, objektstreken, objektfyllet eller objektteksten. Du kan angi hvordan selve objektet,
streken, fyllet eller teksten skal blandes med underliggende objekter. Du kan velge å bare bruke blanding på bestemte objekter slik at bare noen
av objektene i en gruppe blandes med underliggende objekter, eller du kan angi at objekter skal utmaske, i stedet for å blandes med, objektene i
en gruppe.

 

Områder i underliggende objekter vises gjennom et gjennomsiktig objekt.

Oversikt over Effekter-panelet

Bruk Effekter-panelet (Vindu > Effekter) når du skal angi tetthet og overgangsmodus for objekter og grupper, bruke en overgang på en bestemt
gruppe, maske ut objekter inne i en gruppe eller bruke en gjennomsiktighetseffekt.
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Til toppen av siden

Objekt

Grafikk

Legge til og redigere gjennomsiktighetseffekter i Effekter-panelet

A. Overgangsmodus B. Nivåer C. FX-ikon D. Fjern effekter E. FX-knapp 

Overgangsmodus

Angir hvordan farger i gjennomsiktige objekter virker sammen med de underliggende objektene. (Se Angi hvordan farger skal blandes.)

Tetthet

Angir tettheten til et objekt, en strek, fyll eller tekst. (Se Angi tettheten til et objekt.)

Nivå

Angir tetthetsinnstillingene for Objekt, Strek, Fyll og Tekst og om det er brukt gjennomsiktighetseffekter. Klikk på trekanten til venstre for ordet
Objekt (eller Gruppe eller Grafikk) for å skjule eller vise disse nivåinnstillingene. FX-ikonet blir vist på det nivået du har brukt innstillinger for
gjennomsiktighet på, og du kan dobbeltklikke på ikonet hvis du vil redigere innstillingene.

Isoler overgang

Bruker en overgangsmodus på en valgt gruppe med objekter. (Se Isolere overgangsmodi.)

Utmaskingsgruppe

Angir at attributtene for tetthet og overgang for hvert objekt i en gruppe skal utmaske eller blokkere underliggende objekter i gruppen. (Se Maske
ut objekter inne i en gruppe.)

Fjern alle-knappen

Fjerner effekter (strek, fyll eller tekst) fra et objekt, setter overgangsmodusen til Normal og endrer tetthetsinnstillingen til 100 % for hele
dokumentet.

FX-knapp

Viser en liste over gjennomsiktighetseffekter. (Se Bruke gjennomsiktighetseffekter.)

Vise valg i Effekter-panelet

Velg Vindu > Effekter, og åpne om nødvendig menyen i Effekter-panelet og velg Vis valg.

Valgene i Effekter-panelet er også tilgjengelige i dialogboksen Effekter (marker et objekt, og velg Objekt > Effekter > Gjennomsiktighet) og i
forenklet form på kontrollpanelet.

Bruke gjennomsiktighetseffekter

1. Marker et objekt. Hvis du vil bruke effekter på grafikk, markerer du grafikken med segmentmarkøren.

2. Velg Vindu > Effekter hvis du vil vise Effekter-panelet.

3. Marker et nivå hvis du vil angi hvilken del eller hvilke deler av objektet du vil endre:

Påvirker hele objektet, inkludert streken, fyllet og teksten.

Påvirker bare grafikken som er markert med segmentmarkøren. De effektene du bruker på grafikk, går ikke tapt når du limer
grafikken inn i en annen ramme.
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Gruppe

Strek

Fyll

Tekst

Påvirker alle objekter og all tekst i gruppen. (Bruk segmentmarkøren for å bruke effekter på objekter i en gruppe.)

Påvirker bare objektstreken (inkludert bruddfargen).

Påvirker bare objektfyllet.

Påvirker bare tekst inne i objektet, ikke tekstrammen. De effektene du bruker på tekst, påvirker all tekst i objektet. Du kan ikke bruke
en effekt på enkeltord eller -bokstaver.

Du kan også velge en nivåinnstilling i kontrollpanelet: Velg knappen Bruk effekt på Objekt , og velg Objekt, Strek, Fyll eller Tekst.

4. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Effekter:

Velg FX-knappen  i Effekter-panelet eller kontrollpanelet, og velg en effekt på menyen.

Velg Effekter på menyen i Effekter-panelet, og velg et effektnavn.

Velg Effekter på hurtigmenyen, og velg et effektnavn.

Velg Objekt > Effekter og deretter et effektnavn.

Klikk på trekanten i Effekter-panelet hvis ikke nivåinnstillingene vises. Dobbeltklikk på en nivåinnstilling, enten Objekt, Strek, Fyll eller
Tekst, i Effekter-panelet. Når du dobbeltklikker, åpnes dialogboksen Effekter. Velg en nivåinnstilling.

5. Angi valg og innstillinger for effekten. (Se Vanlige innstillinger og valg for gjennomsiktighet.)

6. Velg OK.

Redigere en gjennomsiktighetseffekt

1. Marker objektet eller objektene som effekten er brukt på.

2. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Effekter:

Dobbeltklikk FX-ikonet til høyre for Objekt i Effekter-panelet (ikke nederst i panelet). Det kan hende at du må klikke på trekanten ved
siden av ordet Objekt for å få vist FX-ikonet.

Marker nivået med effekten du vil redigere, velg FX-knappen  i Effekter-panelet, og angi navnet på effekten.

3. Rediger effekten.

Kopiere gjennomsiktighetseffekter

Gjør ett av følgende for å kopiere gjennomsiktighetseffekter:

Hvis du vil kopiere effekter mellom objektene, markerer du objektet med effekten du vil kopiere, velger FX-ikonet  for objektet i
Effekter-panelet og drar FX-ikonet til det andre objektet. Du kan bare dra og slippe effekter mellom objekter på samme nivå.

Hvis du vil kopiere effekter mellom bestemte objekter, bruker du pipetteverktøyet . Hvis du vil angi hvilke gjennomsiktighetsinnstillinger
som skal kopieres for strek, fyll og objekt med pipetteverktøyet, dobbeltklikker du på verktøyet for å åpne dialogoksen Pipettevalg. Merk
av for eller fjern merket for valgene Strekinnstillinger, Fyllinnstillinger og Objektinnstillinger.

Hvis du vil kopiere effekter fra ett nivå til et annet i samme objekt, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar FX-
ikonet fra ett nivå til et annet (Strek, Fyll eller Tekst) i Effekter-panelet.

Du kan flytte effekter fra ett nivå til et annet i samme objekt ved å dra FX-ikonet.

Fjerne gjennomsiktighetseffekter fra et objekt

Gjør ett av følgende:

Hvis du vil fjerne alle effekter fra et objekt i tillegg til å endre overgangsmodusen til Normal og angi 100 % som innstilling for Tetthet,
velger du Fjern effekter-knappen  i Effekter-panelet eller Fjern all gjennomsiktighet på menyen i Effekter-panelet.
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Til toppen av siden

Skygge

Indre skygge

Ytre glød og Indre glød

Skråkant og preg

Sateng

Grunnleggende uttoning, Retningsuttoning og Uttoningsforløpning

Merk:

Vinkel og Høyde

Hvis du vil fjerne alle effekter, men beholde innstillingene for overgang og tetthet, markerer du et nivå og velger Fjern effekter på menyen
i Effekter-panelet, eller drar FX-ikonet  fra nivåene Strek, Fyll eller Tekst i Effekter-panelet til papirkurvikonet.

Hvis du vil fjerne flere nivåer (Strek, Fyll eller Tekst) fra en effekt, markerer du nivåene og klikker papirkurvikonet.

Hvis du vil fjerne én enkelt effekt fra et objekt, åpner du dialogboksen Effekter og fjerner merket for en gjennomsiktighetseffekt.

Gjennomsiktighetseffekter

InDesign har ni gjennomsiktighetseffekter. Mange av innstillingene og valgene for opprettelse av disse effektene er like.

Effekter

A. Skygge B. Indre skygge C. Ytre glød D. Indre glød E. Skråkant og preg F. Sateng G. Grunnleggende uttoning H. Retningsuttoning I.
Uttoningsforløpning 

Legger til en skygge bak objektet, streken, fyllet eller teksten.

Legger til en skygge like innenfor kantene av objektet, streken, fyllet eller teksten og skaper en fordypningseffekt i objektet.

Legger til glød med utspring i de ytre eller indre kantene av objektet, streken, fyllet eller teksten.

Legger til ulike kombinasjoner av belysning og skygger slik at teksten og bildene får et tredimensjonalt utseende.

Legger til innvendige skygger som gir en glatt finish.

Gjør kantene til et objekt mykere ved at de gradvis blir transparente.

I tillegg til disse beskrivelsene finner du mer informasjon under Vanlige innstillinger og valg for gjennomsiktighet.

Vanlige innstillinger og valg for gjennomsiktighet

Mange av innstillingene og valgene for gjennomsiktighetseffekter er like på tvers av ulike effekter. Her ser du vanlige innstillinger og valg for
gjennomsiktighet:

Angi belysningsvinkelen for lyseffekten. Innstillingen 0 tilsvarer bakkenivå, mens 90 er direkte over objektet. Velg vinkelradiusen
eller angi et mål i grader. Merk av for Bruk globalt lys hvis du vil bruke samme belysningsvinkel på alle objekter. Brukes når du velger effektene
Skygge, Indre skygge, Skråkant og preg, Sateng og Uttoning.
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Blandingsmodus

Tvungen

Avstand

Støy

Tetthet

Størrelse

Oppslag

Teknikk

Mykere

Presis

Bruk globalt lys

Forskyvning langs X-aksen og Forskyvning langs Y-aksen

Objekt masker ut skygge

Skygger tar hensyn til andre effekter

Angir hvordan farger i transparente objekter virker sammen med de underliggende objektene. Brukes når du velger effektene
Skygge, Indre skygge, Ytre glød, Indre glød og Sateng. (Se Angi hvordan farger skal blandes.)

Bruk denne innstillingen og innstillingen under Størrelse til å angi hvor mye av skyggen eller gløden som er ikke-transparent, og hvor
mye som er transparent. Høye innstillingsverdier øker tettheten, mens lave innstillingsverdier øker gjennomsiktigheten. Brukes når du velger
effektene Indre skygge, Indre glød og Uttoning.

Brukes når du skal angi forskyvningsavstanden for effekten Skygge, Indre skygge eller Sateng.

Angir en verdi for vilkårlige elementer i tettheten til en glød eller skygge. Verdien angis ved å skrive den inn eller dra glidebryteren. Brukes
når du velger effektene Skygge, Indre skygge, Ytre glød, Indre glød og Sateng.

Fastsetter tettheten for en effekt. Dra glidebryteren eller angi et mål i prosent. (Se Angi tettheten til et objekt.) Brukes når du velger
effektene Skygge, Indre skygge, Ytre glød, Indre glød, Uttoningsforløpning, Skråkant og preg og Sateng.

Angir størrelsen på skyggen eller gløden. Brukes når du velger effektene Skygge, Indre skygge, Ytre glød, Indre glød og Sateng.

Angir gjennomsiktigheten for uskarpheten i skygge- eller glødeffekten, i henhold til det som er angitt i innstillingen Størrelse. Høye
prosentverdier gjør uskarpheten mer ikke-transparent. Brukes av Skygge og Ytre glød.

Disse innstillingene angir hvordan kanten av en gjennomsiktighetseffekt virker sammen med bakgrunnsfarger. Du kan velge Mykere og
Presis for effektene Ytre glød og Indre glød:

Bruker uskarphet på kanten av effekten. Detaljer går tapt ved betydelige størrelser.

Beholder kanten av effekten, blant annet hjørner og andre skarpe detaljer. Detaljer bevares i større grad enn når du bruker
teknikken Mykere.

Bruker den globale innstillingen for belysning på skyggen. Brukes når du velger effektene Skygge, Skråkant og preg og Indre
skygge.

Med disse valgene kan du angi en verdi for forskyvning av skyggen langs x- eller
y-aksen. Brukes når du velger effektene Skygge og Indre skygge.

Skygge

Effekten Skygge gir en tredimensjonal skygge. Du kan forskyve skyggen langs x- eller y-aksen i tillegg til å variere blandingsmodus, farge, tetthet,
avstand, vinkel og størrelse på skyggen. Bruk disse valgene når du skal angi hvordan skyggen virker sammen med objekter og
gjennomsiktighetseffekter:

Objektet vises foran skyggen sin.

Skyggene tar hensyn til andre gjennomsiktighetseffekter. Hvis for eksempel den ene siden av objektet er
uttonet, kan du angi at uttoningen skal ignoreres slik at skyggen ikke gradvis blir transparent, eller lage skyggen slik at den tones ut på samme
måte som objektet.

Velg Skygge-knappen  i kontrollpanelet hvis du raskt vil legge til eller fjerne en skygge fra et objekt, en strek, fyll eller tekst.

Hvis du vil velge en skyggefarge, velger du knappen Angi skyggefarge (ved siden av menyen for overgangsmodus) og velger fargen.

Indre skygge
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Kilde

Stil

Størrelse

Teknikk

Gjør mykere

Retning

Dybde

Vinkel og Høyde

Bruk globalt lys

Utheving og Skygge

Denne effekten plasserer skyggen inne i objektet og skaper en fordypningseffekt i objektet. Du kan forskyve den indre skyggen langs ulike akser
og variere blandingsmodus, tetthet, avstand, vinkel, størrelse, støy og avgrensning av skyggen.

Ytre glød

Denne effekten lager glød med utspring under objektet. Du kan angi blandingsmodus, tetthet, teknikk, støy, størrelse og spredning.

Indre glød

Denne effekten lager glød som starter innenfra i objektet og går utover. Velg innstillinger for blandingsmodus, tetthet, teknikk, størrelse, støy og
avgrensning i tillegg til kildeinnstillinger.

Angir glødkilden. Velg Midtpunkt hvis du vil bruke en glød som utgår fra midten. Velg Kant hvis du vil bruke en glød som utgår fra
objektgrensene.

Skråkant og preg

Bruk effekten Skråkant og preg hvis du vil gi objektene et realistisk tredimensjonalt utseende. Innstillingene under Struktur angir objektstørrelsen
og formen:

Angir skråkantstilen: Ytre skråkant lager skråkanten på ytterkantene av objektet, mens Indre skråkant lager skråkanten på de indre kantene.
Preg simulerer effekten som oppnås ved å prege objektet mot underliggende objekter. Putepreg simulerer effekten som oppnås ved å stemple
kantene av objektet mot underliggende objekter.

Angir størrelsen på skråkant- og pregeffekten.

Angir hvordan skråkant- eller pregeffekten virker sammen med bakgrunnsfarger: Avrunding gjør kantene litt uskarpe (detaljer går tapt ved
større størrelser), Myk utmeisling gjør kantene uskarpe, men ikke like uskarpe som ved Avrunding (detaljene beholdes i større grad enn ved bruk
av teknikken Avrunding, men ikke like godt som ved Hard utmeisling), Hard utmeisling lager en hardere, tydeligere kant (detaljene beholdes i
større grad enn ved bruk av teknikken Avrunding og Myk utmeisling).

Brukes i tillegg til innstillingene under Teknikk når du vil ha en uskarp effekt for å redusere uønskede overgangsobjekter og ujevne
kanter.

Velg Opp eller Ned hvis du vil vise effekten som skjøvet oppover eller nedover.

Angir dybden på skråkant- eller pregeffekten.

Innstillingene under Skyggelegging angir hvordan lyset virker sammen med objektet:

Angir høyden på lyskilden. Innstillingen 0 tilsvarer bakkenivå, mens 90 er direkte over objektet.

Bruker den globale lyskilden som angitt for alle gjennomsiktighetseffekter. Når du angir dette valget, overstyres innstillingene for
Vinkel og Høyde.

Angir blandingsmodusen for utheving og skygge for skråkant eller preg.

Sateng
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Inverter

Bruk denne effekten hvis du vil gi objektene en glatt, satengliknende finish. Velg innstillinger for blandingsmodus, tetthet, vinkel, avstand og
størrelse, og angi om farger og gjennomsiktighet skal inverteres:

Velg dette hvis du vil reversere de fargede og transparente områdene av objektet.

Grunnleggende uttoning

Med denne effekten går kantene på et objekt over til å bli mykere (uttones) over en avstand som du angir:

Uttoningsbredde

Angir over hvor stor avstand objektet skal uttones fra ikke-gjennomsiktig til gjennomsiktig.

 

Tvungen

Sammen med innstillingen Uttoningsbredde angir denne innstillingen hvor mye av den dempede gløden som er ikke-gjennomsiktig, og hvor mye
som er gjennomsiktig. En høy innstillingsverdi øker tettheten, mens en lav innstillingsverdi øker gjennomsiktigheten.

 

Hjørner

Velg Skarpt, Avrundet eller Uskarpt:

 Skarp  Følger ytterkanten av formen, inkludert skarpe hjørner. Dette valget passer for stjernelignende objekter og som en spesialeffekt for en
rektangulær form.

Avrundet  Avrunder hjørnene etter uttoningsradiusen. Dette betyr at formen først felles inn og deretter ut for å danne de to konturene. Dette valget
fungerer godt når du bruker rektangler.

Uskarpt  Bruker Adobe Illustrator-metoden, noe som innebærer at kantene på objektet gradvis går over fra ikke-gjennomsiktige til gjennomsiktige.

Støy

Angir mengden vilkårlige elementer i den mykgjørende gløden. Bruk dette valget til å gjøre gløden mykere.

Retningsuttoning

Med denne effekten gjøres kantene på et objekt mykere ved at de gradvis går over til å bli transparente, fra de retningene du angir. Du kan for
eksempel bruke uttoning på toppen eller bunnen av objektet, men ikke på venstre eller høyre side.

Uttoningsbredder

Angir over hvor stor avstand, målt fra toppen, bunnen, venstre og høyre side av objektet, disse skal gå før de gradvis går over til å bli
transparente. Velg låsingsvalget hvis du vil angi at objektet gradvis skal bli transparent over en like stor avstand på hver side.

Støy

Angir mengden vilkårlige elementer i den mykgjørende gløden. Bruk dette valget hvis du vil lage en mykere glød.

Tvungen

Bruk denne innstillingen og innstillingene under Uttoningsbredder til å angi hvor mye av gløden som er ikke-gjennomsiktig, og hvor mye som er
gjennomsiktig. Høye innstillingsverdier øker tettheten, mens lave innstillingsverdier øker gjennomsiktigheten.

Form

Angi et valg, enten Bare første kant, Skjærekanter eller Alle kanter for å avgrense den opprinnelige formen på objektet.

Vinkel

Roterer referanserammen for uttoningseffekten slik at hvis du ikke angir flere vinkler på 90 grader, skråstilles de uttonede kantene i stedet for å stå
parallelt på objektet.

Uttoningsforløpning

Bruk denne effekten til å gjøre områdene av et objekt mykere ved å gradvis gjøre dem gjennomsiktige.

Forløpningsstopp
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Lag én forløpningsstopp for hver ønsket gjennomsiktighetsforløpning for objektet.

Hvis du vil lage en forløpningsstopp, klikker du nedenfor glidebryteren for forløpning (dra en forløpningsstopp bort fra glidebryteren hvis du
skal fjerne en stopp).

Hvis du vil justere posisjonen for en stopp, drar du den mot venstre eller høyre eller velger den og drar glidebryteren for plassering.

Hvis du vil justere midtpunktet mellom to tetthetsstopp, drar du romben ovenfor glidebryteren for forløpning. Plasseringen av romben angir
hvor rask eller gradvis overgangen mellom stopp er.

Reverser forløpning

Klikk på dette ikonet for å reversere retningen for forløpningene. Denne boksen ligger til høyre for glidebryteren for forløpning.

Tetthet

Angir gjennomsiktigheten mellom forløpningspunkt. Velg et punkt, og dra i glidebryteren for tetthet.

Plassering

Brukes til å justere plasseringen av en forløpningsstopp. Velg en forløpningsstopp før du drar glidebryteren eller angir et mål.

Tekst

Lineære skygger fra forløpningens start- og sluttpunkt i en rett linje, og radiære skygger fra start- og sluttpunktet i et sirkelmønster.

Vinkel

Ved lineære forløpninger opprettes vinkelen til graderingslinjene. Ved for eksempel 90 grader går linjene horisontalt, og ved 180 grader går de
vertikalt.

Bruk globalt lys

Du kan bruke samme belysningsvinkel på gjennomsiktighetseffekter med skygger. Valget er tilgjengelig for effektene Skygge, Indre skygge og
Skråkant og preg. Hvis du merker av for Bruk globalt lys for disse effektene, bestemmes belysningen av den globale innstillingen i dialogboksen
Globalt lys.

1. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Globalt lys:

Velg Globalt lys på menyen i Effekter-panelet.

Velg Objekt > Effekter > Globalt lys.

2. Angi en verdi eller dra vinkelradiusen for å angi en verdi for Vinkel og Høyde. Velg OK.

Angi tettheten til et objekt

Du kan bruke gjennomsiktighet på ett enkelt objekt eller på markerte objekter (med grafikk- og tekstrammer), men ikke på enkeltstående teksttegn
eller lag. Importert grafikk med slike typer gjennomsiktighetseffekter blir imidlertid både vist og skrevet ut riktig.

1. Marker objektet eller objektene.

Hvis du markerer flere objekter som har tetthetsinnstillinger som er i konflikt med hverandre, vises ordet blandeti Effekter-panelet. Hvis det
for eksempel er ulike tetthetsinnstillinger for Fyll i de markerte objektene, viser gjennomsiktighetspaletten "Fyll: Tetthet (blandet)."

2. Velg Objekt, Strek, Fyll eller Tekst når du bruker disse teknikkene:

Klikk på Bruk effekt-knappen  på kontrollpanelet, og angi et valg.

Klikk på et valg i Effekter-panelet (klikk om nødvendig på trekanten ved siden av ordet Objekt hvis valgene ikke vises).

3. Skriv inn en verdi for tetthet i kontrollpanelet eller Effekter-panelet, eller klikk på pilen ved siden av tetthetsinnstillingen, og dra glidebryteren.
Når tettheten til objektene reduseres, økes gjennomsiktigheten.

Hvis du segmentmarkerer og klipper ut eller kopierer et objekt fra en transparent gruppe i InDesign og deretter limer objektet inn et annet
sted i dokumentet, blir ikke objektet gjennomsiktig hvis det ikke tidligere ble markert for seg og ble tildelt gjennomsiktighet.

Bruke gjennomsiktighet på grupper
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I tillegg til at du kan bruke gjennomsiktighetseffekter på enkeltobjekter, kan du bruke dem på grupper.

Hvis du markerer objekter og endrer tetthetsinnstillingene for hvert enkelt objekt, endres tettheten til de markerte objektene i forhold til de andre
markerte objektene. Alle overlappende områder viser en samlet tetthet.

Hvis du derimot markerer en gruppe som er opprettet med kommandoen Gruppe, og deretter endrer tettheten, betraktes gruppen som et
enkeltobjekt i Effekter-panelet (Effekter-panelet viser bare ett nivåvalg), og tetthetsverdiene forblir uendret i gruppen. Objekter i gruppen virker med
andre ord ikke inn på hverandre med hensyn til gjennomsiktighet.

Markerte enkeltobjekter angitt til 50 % tetthet (til venstre), og markert gruppe angitt til 50 % tetthet (til høyre)

Endre utseendet på gjennomsiktig grafikk på skjermen

Bruk dialogboksen Vis ytelse til å angi innstillinger for gjennomsiktighet. Disse innstillingene styrer skjermkvaliteten for transparente objekter i nye
dokumenter og i dokumenter som er arkivert med endrede innstillinger. Du kan også angi innstillinger for å slå av eller på visning av
gjennomsiktighet i dokumentet. Selv om du slår av gjennomsiktighet i visningsinnstillingene, slås ikke gjennomsiktighet av når du skriver ut eller
eksporterer filen.

Før du skriver ut en fil med gjennomsiktighetseffekter, må du kontrollere innstillingene for gjennomsiktighet. Utskrift slår grafikken sammen
automatisk og kan virke inn på utseendet på gjennomsiktighetseffektene.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Visningsytelse (Windows) eller Adobe InDesign > Innstillinger > Visningsytelse (Mac OS).

2. Velg en innstilling (Rask, Vanlig eller Høy kvalitet) under Juster visningsinnstillinger for å angi skjermoppløsning for eventuelle effekter i
dokumentet. Innstillingene du endrer, gjelder bare valget du angir her:

Rask slår av gjennomsiktigheten og setter oppløsningen til 24 ppt.

Vanlig viser effekter i lav oppløsning og setter oppløsningen til 72 ppt.

Høy kvalitet forbedrer visningen av effekter, særlig i PDF- og EPS-filer, og setter oppløsningen til 144 ppt.

3. Dra glidebryteren for gjennomsiktighet. Standardinnstillingen er Middels kvalitet, som viser skygger og uttoning.

4. Velg OK.

5. Når trykkfarger overlapper med blandingsmodi, velger du Vis > Forhåndsvisning av overtrykk. Angi dette valget hvis du vil se på skjermen
hvordan trykkfarger virker sammen med gjennomsiktighet.

Du kan raskt endre visningen av gjennomsiktighet ved hjelp av kommandoene Rask visning, Vanlig visning og Visning av høy kvalitet på Vis-
menyen.

Stanse visningen av gjennomsiktighet

Hvis du vil forbedre visningsytelsen, kan du slå av visningen av gjennomsiktighet. Når du deaktiverer visningen av gjennomsiktighet på skjermen,
brukes likevel gjennomsiktigheten når du skriver ut eller eksporterer filen.

Velg Vis > Visningsytelse > Rask visning.

Fjerne hvitebokseffekt fra dokumenter med gjennomsiktighet
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Noen ganger kan det vises en hvit boks eller skyggeramme der du har brukt en gjennomsiktighetseffekt, som oftest i dokumenter som inneholder
skygger eller forløpninger. Dette problemet kan oppstå hvis gjennomsiktighetseffekten virker sammen med en spotfarge.

Du kan løse dette problemet enten ved å la være å bruke spotfarger sammen med gjennomsiktighet, eller ved å aktivere overtrykk.

Aktiver Simuler overtrykk i Acrobat hvis du vil vise og skrive ut et PDF-dokument uten de hvite boksene. I Acrobat 9 velger du Avansert >
Trykkeriarbeid > Forhåndsvisning av utskrift. I Acrobat X velger du Verktøy > Trykkeriarbeid > Forhåndsvisning av utskrift.

Hvis du skal sende dokumentet til en skriver der denne hvitbokseffekten oppstår, ber du trykkeriet aktivere PostScript-overtrykk i RIP-en. Hvis
dette ikke virker, kan du slå sammen gjennomsiktigheten og velge Simuler overtrykk før du sender filen. I InDesign finner du dette valget i Utskrift-
panelet i dialogboksen Skriv ut når du velger Sammensatt CMYK.

Adobe anbefaler også
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Om sammenslåing
Forvalg for sammenslåing av gjennomsiktige objekter
Bruke et forvalg for sammenslåing for utskrift
Opprette eller redigere et forvalg for sammenslåing av transparente objekter
Eksportere og importere et egendefinert forvalg for sammenslåing av transparente objekter
Gi nytt navn til eller slette et egendefinert forvalg for sammenslåing av transparente objekter
Slå sammen enkeltoppslag
Ignorere forvalget for sammenslåing i et enkeltoppslag
Alternativer for sammenslåing av gjennomsiktige objekter
Forhåndsvise områdene av grafikken som skal slås sammen
Oppdatere forhåndsvisningen i panelet Forhåndsvisning av sammenslåing
Gode rutiner ved oppretting av gjennomsiktighet

Om sammenslåing
Dokumenter eller grafikk som inneholder gjennomsiktighet, må vanligvis gjennom en prosess som kalles sammenslåing før de kan skrives ut. Ved
sammenslåing deles gjennomsiktig grafikk opp i vektorbaserte områder og rastrerte områder. Etter hvert som grafikk blir mer kompleks (blanding
av bilder, vektorer, tekst, spotfarger, overtrykk og så videre), blir også sammenslåing og resultater mer komplekse.

Sammenslåing kan være nødvendig når du skriver ut, eller når du lagrer eller eksporterer til andre formater som ikke støtter gjennomsiktighet. Hvis
du vil beholde gjennomsiktighet uten å bruke sammenslåing når du oppretter PDF-filer, lagrer du filen som Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) eller
senere.

Du kan angi sammenslåingsinnstillinger og deretter lagre og bruke dem som forvalg for sammenslåing av gjennomsiktige objekter. Gjennomsiktige
objekter slås sammen i tråd med innstillingene i det valgte forvalget for sammenslåing.

Merk: Sammenslåing av gjennomsiktighet kan ikke angres etter at filen er lagret.

Overlappende grafikk deles opp ved sammenslåing.

Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsproblemer ved gjennomsiktighet, kan du se siden Print Service Provider Resources på Adobe
Solutions Network (ASN) (bare på engelsk), som du finner på Adobes webområde.

Forvalg for sammenslåing av gjennomsiktige objekter
Hvis du jevnlig skriver ut eller eksporterer dokumenter som inneholder gjennomsiktighet, kan du automatisere sammenslåingen ved å lagre
sammenslåingsinnstillinger i et forvalg for sammenslåing av transparente objekter. Deretter kan du bruke disse innstillingene ved utskrift og ved
lagring og eksport av filer til PDF 1.3 (Acrobat 4.0) og i EPS- og PostScript-formater. I Illustrator kan du også bruke dem når du lagrer filer i
tidligere versjoner av Illustrator eller kopierer til utklippstavlen. I Acrobat kan du bruke dem når du optimaliserer PDF-filer.

Disse innstillingene angir også hvordan sammenslåing skal skje når du eksporterer til formater som ikke støtter gjennomsiktighet.

Du kan velge en forhåndsinnstilling for sammenslåing av transparente objekter i Avansert-panelet i dialogboksen Skriv ut eller i den
formatspesifikke dialogboksen som åpnes etter den første Eksporter- eller Lagre som-dialogboksen. Du kan opprette dine egne
forhåndsinnstillinger for sammenslåing eller velge et av standardalternativene som følger med programvaren. Innstillingene i disse
standardalternativene er utformet for å tilpasse kvaliteten og hastigheten på sammenslåingen til riktig oppløsning for rastrerte, gjennomsiktige
områder, avhengig av hvordan dokumentet er tenkt brukt:

[Høy oppløsning] brukes for endelig trykking og for prøvetrykk av høy kvalitet, for eksempel separasjonsbaserte prøvetrykk i farger.
[Middels oppløsning] brukes for skrivebordsprøvetrykk og dokumenter som skrives ut etter behov på PostScript-fargeskrivere.
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[Lav oppløsning] brukes for raske prøvetrykk som skal skrives ut på svart-hvitt-skrivebordsskrivere, og for dokumenter som skal publiseres på
Internett eller eksporteres til SVG.

Bruke et forvalg for sammenslåing for utskrift
Du kan velge et forvalg for sammenslåing i dialogboksen Skriv ut, eller i dialogboksen for et bestemt format som vises etter den første
dialogboksen for eksport.

Hvis du jevnlig eksporterer eller skriver ut dokumenter med gjennomsiktighet, kan du automatisere sammenslåingen ved å arkivere
sammenslåingsinnstillinger i et forvalg for sammenslåing av transparente objekter. Deretter kan du bruke disse innstillingene når du skriver ut eller
eksporterer til formatene PDF 1.3 (Acrobat 4.0) eller EPS.

 I Avansert-panelet i dialogboksen Skriv ut, Eksporter EPS eller Eksporter Adobe PDF velger du et egendefinert forvalg eller ett av følgende
standardforvalg:
[Lav oppløsning] Brukes for raske prøvetrykk som skal skrives ut på svart-hvitt-skrivebordsskrivere, og for dokumenter som skal publiseres på
Internett.
[Middels oppløsning] Brukes for skrivebordsprøvetrykk og dokumenter som skrives ut etter behov på Adobe PostScript-fargeskrivere.
[Høy oppløsning] Brukes for endelig trykkpresseutskrift og for prøvetrykk av høy kvalitet, for eksempel separasjonsbaserte prøvetrykk i farger.
Merk: Innstillingene for sammenslåing brukes bare hvis dokumentet inneholder transparente objekter, eller hvis Simuler overtrykk er markert
under Utskrift i dialogboksen Eksporter Adobe PDF.

Opprette eller redigere et forvalg for sammenslåing av transparente objekter
Du kan lagre forvalg for sammenslåing av transparente objekter i en egen fil, slik at det blir enkelt å sikkerhetskopiere dem eller gi servicebyråer,
klienter eller andre i arbeidsgruppen tilgang til dem. I InDesign har forvalgsfiler for sammenslåing av gjennomsiktighet filtypen .flst.

1. Velg Rediger > Forvalg for sammenslåing av gjennomsiktige objekter.
2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil opprette et nytt forvalg, velger du Ny.

Hvis du vil basere et forvalg på et forhåndsdefinert forvalg, markerer du et i listen og velger Ny.

Hvis du vil redigere et eksisterende forvalg, velger du forvalget og klikker Rediger.

Merk: Du kan ikke redigere standard forvalg for sammenslåing.
3. Velge alternativer for sammenslåing.
4. Klikk OK for å gå tilbake til dialogboksen Fohåndsinnstillinger for sammenslåing av gjennomsiktighet, og klikk OK igjen.

Eksportere og importere et egendefinert forvalg for sammenslåing av transparente objekter
Du kan eksportere og importere forvalg for sammenslåing av gjennomsiktighet hvis du vil dele dem med trykkeri, kunder eller andre i
arbeidsgruppen.

1. Velg Rediger > Forhåndsinnstilling for sammenslåing av gjennomsiktige objekter.
2. Merk et forvalg i listen.
3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil eksportere et forvalg til en separat fil, klikker du Arkiver (InDesign) eller Export (Illustrator), angir navn og plassering og klikker
Arkiver.

Du bør vurdere å lagre forvalget utenfor programmets innstillingsmappe. Da går den ikke tapt hvis du sletter innstillingene.

Hvis du vil importere forvalg fra en fil, klikker du Last inn (InDesign) eller Import (Illustrator). Finn og merk filen som inneholder forvalget
du vil laste inn, og velg deretter Åpne.

Gi nytt navn til eller slette et egendefinert forvalg for sammenslåing av transparente
objekter

1. Velg Rediger > Forhåndsinnstilling for sammenslåing av gjennomsiktige objekter.
2. Merk et forvalg i listen.
3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil gi nytt navn til et eksisterende forvalg, velger du Rediger (Edit), skriver inn et nytt navn og klikker OK.

Hvis du vil slette en forhåndsvisning, klikker du Slett og deretter OK for å bekrefte slettingen.
Merk: Standardforvalg kan ikke slettes.
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Slå sammen enkeltoppslag
Du kan bruke sammenslåingsinnstillinger på enkeltoppslag i et dokument, slik at du overstyrer forvalget du har angitt for hele dokumentet eller
boken. Dette er nyttig for å kontrollere sammenslåingskvaliteten i dokumenter med en blanding av bilder med høy oppløsning og mye
gjennomsiktighet og bilder med lav oppløsning. I dette tilfellet kan du slå sammen det kompliserte oppslaget med høy kvalitet og bruke et raskere
forvalg for sammenslåing av lavere kvalitet på de andre oppslagene.

Ved utskrift eller eksport kan du gå tilbake til sammenslåingsinnstillingene for dokumentet eller boken.

1. Vis oppslaget i dokumentvinduet.
2. Velg Sammenslåing av oppslag på menyen i Sider-panelet.
3. Velg ett eller flere av følgende valg, og velg deretter OK:

Standard Bruker dokumentets forvalg for sammenslåing for dette oppslaget.

Ingen (ignorer gjennomsiktighet) Ignorerer gjennomsiktighet for oppslaget. Dette valget er nyttig når et grafisk servicebyrå skal utføre
problemløsing.

Egendefinert Åpner dialogboksen Innstillinger for sammenslåing av egendefinert oppslag, der du kan angi innstillinger.

Ignorere forvalget for sammenslåing i et enkeltoppslag
 Velg Ignorer oppslagoverstyringer fra et hvilket som helst av følgende steder i InDesign:

Panelet Forhåndsvisning av sammenslåing (Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av sammenslåing).

Under Avansert i dialogboksen Skriv ut eller Eksporter Adobe PDF.

Alternativer for sammenslåing av gjennomsiktige objekter
Du kan angi alternativer for sammenslåing av gjennomsiktige objekter når du oppretter, redigerer eller forhåndsviser forvalg for sammenslåing i
Illustrator, InDesign eller Acrobat.

Alternativer for utheving (forhåndsvisning)
Ingen (fargeforhåndsvisning) Deaktiverer forhåndsvisning.
Kompliserte områder som punktgrafikk Uthever områdene som blir rastrert av ytelseshensyn (som angitt med glidebryteren for raster/vektor).
Husk at grensene for det uthevede området har større sannsynlighet for å skape overgangsproblemer (avhengig av innstillingene i skriverdriveren
og rastreringsoppløsningen). Du kan redusere overgangsproblemer ved å velge Beskjær komplekse områder.
Gjennomsiktige objekter Uthever objektene som er kilder for gjennomsiktighet, for eksempel objekter som er delvis gjennomsiktige (blant annet
bilder med alfakanaler), objekter med blandingsmodi og objekter med tetthetsmasker. Vær også oppmerksom på at stiler og effekter kan inneholde
gjennomsiktighet, og overtrykksobjekter kan behandles som kilder for gjennomsiktighet hvis de brukes i gjennomsiktighet, eller hvis overtrykket må
slås sammen.
Alle påvirkede objekter Uthever alle objekter som er involvert i gjennomsiktighet, bl.a. transparente objekter og objekter som blir overlappet av
transparente objekter. De uthevede objektene blir påvirket av sammenslåingen – strekene eller mønstrene blir utvidet, deler av dem kan bli rastrert
og så videre.
Affected Linked EPS Files (bare Illustrator) Uthever alle koblede EPS-filer som påvirkes av gjennomsiktighet.
Påvirket grafikk (bare InDesign) Uthever alt montert innhold som påvirkes av gjennomsiktighet eller gjennomsiktighetseffekter. Dette alternativet
er nyttig for trykkerier som må se grafikk som krever spesiell påpasselighet for å kunne skrives ut riktig.
Utvidede mønstre (Illustrator og Acrobat) Uthever alle mønstre som vil utvides når de brukes i gjennomsiktighet.
Vektoriserte strøk Uthever alle strøk som vil få konturer hvis de brukes i gjennomsiktighet eller fordi Konverter alle strøk til omriss er valgt.
Vektorisert tekst (Outlined Text) (Illustrator og InDesign) Uthever all tekst som vil få konturer hvis den brukes i gjennomsiktighet eller fordi
Konverter all tekst til konturer er valgt.
Merk: På den endelige utskriften kan strøk og tekst med konturer vises litt annerledes enn de opprinnelige. Dette gjelder spesielt svært tynne
strøk og svært liten tekst. Forhåndsvisning av sammenslåing uthever imidlertid ikke dette endrede utseendet.
Fyll tekst og strøk med raster (bare InDesign) Uthever tekst og streker som har punktgrafikkfyll som følge av sammenslåing.
Alle rastrerte områder (Illustrator og InDesign) Uthever objekter og skjæringspunkt mellom objekter som vil rastreres fordi det ikke finnes andre
måter å vise dem på i PostScript, eller fordi de er mer komplekse enn terskelen som er angitt med glidebryteren for raster/vektor. Skjæringspunktet
mellom to gjennomsiktige graderinger rastreres for eksempel alltid, selv om verdien for raster/vektor er 100. Valget Alle rastrerte områder viser
også punktgrafikk (f.eks. Photoshop-filer) som er involvert i gjennomsiktighet, og effekter som f.eks. skygger og uttoning. Vær oppmerksom på at
behandlingen tar lengre tid med dette alternativet enn med de andre alternativene.

Alternativer for sammenslåing av gjennomsiktige objekter
Navn/forvalg Angir navnet på forvalget. Avhengig av dialogboksen kan du angi et navn i Navn-boksen eller godta standardnavnet. Du kan angi
navnet på en eksisterende forvalg for å redigere det forvalget, men du kan ikke redigere standardforvalgene.
Raster-/vektorbalanse: Angir hvor mye vektorinformasjon som vil beholdes. Høye innstillinger beholder flere vektorobjekter, mens lave
innstillinger rastrerer flere vektorobjekter. Middels innstillinger beholder enkle områder i vektorform og rastrerer komplekse områder. Velg den
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laveste innstillingen for å rastrere all grafikk.
Merk: Hvor mye rastrering som brukes, avhenger av kompleksiteten til siden, og typen overlappende objekter.
Oppløsning for strektegning og tekst Rastrerer alle objekter, inkludert bilder, vektorgrafikk, tekst og graderinger, til den angitte oppløsningen.
Acrobat og InDesign tillater opptil 9600 bildepunkter per tomme (ppi) for strektegninger, og 1200 ppi for graderingsnett. Illustrator tillater opptil
9600 ppi både for strektegninger og graderingsnett. Oppløsningen påvirker presisjonen til skjæringspunktene ved sammenslåing. Oppløsningen for
strektegninger og tekst bør normalt være mellom 600 og 1200 for å få høy kvalitet på rastreringen, spesielt for tekst i Serif-skrift eller liten
punktstørrelse.
Oppløsning for graderinger og nett / Forløpnings- og nettoppløsning (Gradient And Mesh Resolution) Angir oppløsningen, fra 72 til 2400
ppi, for graderinger og Illustrator-nettobjekter som rastreres på grunn av sammenslåing. Oppløsningen påvirker presisjonen til skjæringspunktene
ved sammenslåing. Forløpnings- og nettoppløsning skal vanligvis angis til mellom 150 og 300 ppt. Kvaliteten på graderinger, skygger og uttoning
vil nemlig ikke bli bedre ved høyere oppløsning, men utskriftstiden og filstørrelsen vil øke.
Konverter all tekst til omriss Konverterer alle typeobjekter (punkttype, områdetype og banetype) til omriss og forkaster all tegninformasjon på
sider som inneholder gjennomsiktighet. Dette alternativet sikrer at tekstbredden forblir konsekvent under sammenslåingen. Vær oppmerksom på at
hvis du aktiverer dette alternativet, vil små skrifter se litt tykkere ut når de vises i Acrobat eller skrives ut på skrivebordsskrivere med lav
oppløsning. Kvaliteten på teksten påvirkes ikke ved utskrift på skrivere eller fotosettere med høy oppløsning.
Konverter alle strøk til omriss Konverterer alle strøk til enkle fylte baner på sider som inneholder gjennomsiktighet. Dette alternativet sikrer at
strøkbredden forblir konsekvent under sammenslåingen. Vær oppmerksom på at hvis du aktiverer dette alternativet, vil tynne strøk se litt tykkere
ut, og sammenslåingsresultatet kan bli dårligere.
Beskjær kompliserte områder Sikrer at grensene mellom vektorgrafikk og rastrert grafikk faller langs objektbanene. Dette alternativet reduserer
overgangsartefakter som oppstår når deler av et objekt rastreres mens en annen del av objektet beholdes i vektorform. Markering av dette valget
kan imidlertid føre til baner som er for komplekse til at skriveren kan håndtere dem.

Overganger, der punktgrafikk og vektorer møtes.

Merk: Noen skriverdrivere behandler raster og vektor forskjellig, og dette kan noen ganger resultere i fargeoverganger. Du kan kanskje redusere
overgangsproblemene ved å deaktivere noen skriverdriverspesifikke fargestyringsinnstillinger. Disse innstillingene varierer fra skriver til skriver. Se
i dokumentasjonen som fulgte med skriveren, for å få mer informasjon.
(Bare Illustrator) Select Preserve Alpha Transparency (bare dialogboksen Flatten Transparency) Beholder den generelle tettheten i
sammenslåtte objekter. Når du bruker dette alternativet, går blandingsmodi og overtrykk tapt. Utseendet beholdes imidlertid i den behandlede
grafikken, sammen med graden av alfagjennomsiktighet (som ved rastrering av grafikk med gjennomsiktig bakgrunn). Behold alfagjennomsiktighet
(Preserve Alpha Transparency) kan være nyttig når du eksporterer til SWF eller SVG, fordi begge formatene støtter alfagjennomsiktighet.
(Bare Illustrator) Select Preserve Spot Colors And Overprints (bare dialogboksen Flatten Transparency) Beholder generelt spotfarger.
Beholder også overtrykk for objekter som ikke brukes i gjennomsiktighet. Velg dette alternativet når du skal skrive ut separasjoner og dokumentet
inneholder spotfarger og overtrykksobjekter. Ikke velg dette alternativet når du skal lagre filer for bruk i sideoppsettsprogrammer. Overtrykte
områder som brukes i gjennomsiktighet, slås sammen når dette alternativet er valgt, mens overtrykk i andre områder beholdes. Resultatet er
uforutsigbart når filen skrives ut fra et sideoppsettsprogram.
Behold overtrykk (bare Acrobat) Blander fargen i gjennomsiktig grafikk med bakgrunnsfargen for å skape en overtrykkseffekt.

Forhåndsvise områdene av grafikken som skal slås sammen
Bruk forhåndsvisningsalternativene i Forhåndsvisning av sammenslåing til å utheve områdene som skal påvirkes av sammenslåingen. Denne
fargekodede informasjonen kan du bruke til å justere sammenslåingsalternativene.

Merk: Forhåndsvisning av sammenslåing er ikke beregnet for nøyaktig forhåndsvisning av spotfarger, overtrykk og blandingsmodi. Bruk i stedet
modusen Forhåndsvisning av overtrykk til disse formålene.

1. Åpne panelet (eller dialogboksen) Forhåndsvisning av sammenslåing (Flattener Preview):

I Illustrator velger du Window > Flattener Preview.

I Acrobat velger du Verktøy > Trykkeriarbeid > Forhåndsvisning av sammenslåing.

I InDesign velger du Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av sammenslåing.

2. På Utheving-menyen velger du hvilke typer områder du vil utheve. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av innholdet i grafikken.
3. Velg sammenslåingsinnstillingene du vil bruke: Velg et forvalg eller, hvis dette er mulig, angi bestemte alternativer.

Merk: (Illustrator) Hvis sammenslåingsinnstillingene ikke vises, velger du Show Options på panelmenyen for å vise dem.
4. Hvis grafikken inneholder overtrykksobjekter som brukes med gjennomsiktige objekter, velger du et alternativ på overtrykksmenyen i

Illustrator. Du kan beholde, simulere eller forkaste overtrykk. I Acrobat velger du Behold overtrykk for å blande fargen i gjennomsiktig grafikk
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med bakgrunnsfargen for å skape en overtrykkseffekt.
5. Du kan når som helst klikke Oppdater for å vise en oppdatert forhåndsvisningsversjon basert på disse innstillingene. Det kan ta noen

sekunder før forhåndsvisningsbildet vises, avhengig av hvor kompleks grafikken er. I InDesign kan du også velge Oppdater utheving
automatisk.

I Illustrator og Acrobat kan du klikke i forhåndsvisningsområdet for å forstørre forhåndsvisningen. Alt+klikk / Tilvalg+klikk i
forhåndsvisningsområdet for å zoome ut. Hvis du vil panorere forhåndsvisningen, holder du nede mellomromstasten og drar i
forhåndsvisningsområdet.

Oppdatere forhåndsvisningen i panelet Forhåndsvisning av sammenslåing
Hvis du vil at visningen skal oppdateres automatisk hver gang den er foreldet og inaktiv, velger du Autooppdater utheving.
Hvis du vil oppdatere visningen manuelt, velger du Oppdater.

I begge tilfeller blir visningen oppdatert i dokumentvinduet i henhold til innstillingene du velger for sammenslåing av gjennomsiktighet.

Gode rutiner ved oppretting av gjennomsiktighet
I de fleste tilfeller gir sammenslåing gode resultater når du bruker riktig forhåndsdefinert forvalg for sammenslåing, eller hvis du oppretter et forvalg
med passende innstillinger for den endelige utskriften. Hvis du vil ha en komplett referanse og problemløsingsoversikt over hvordan
gjennomsiktighet påvirker utskrift, ser du dokumentet "Achieving Reliable Print Output with Transparency" på Internett-området for Adobe.
(Dokumentet er bare tilgjengelig på engelsk.)

Hvis dokumentet inneholder kompliserte, overlappende områder og du trenger utskrift med høy oppløsning, får du mer pålitelig utskrift ved å følge
noen grunnleggende retningslinjer:

Viktig: Hvis du bruker gjennomsiktighet i dokumenter som skal skrives ut med høy oppløsning, bør du ta dette opp med det grafiske
servicebyrået. God kommunikasjon mellom deg og det grafiske servicebyrået hjelper deg med å oppnå resultatene du forventer.

Overskrive objekter
Selv om sammenslåtte objekter ser transparente ut, er de faktisk ikke-transparente, og objekter under dem vises ikke gjennom dem. Men hvis du
ikke bruker overtrykkssimulering, kan sammenslåingen av gjennomsiktighet kunne bevare enkelt overtrykk av objekter ved eksport til PDF eller
utskrift. I slike tilfeller bør de som mottar PDF-filen som opprettes, velge Forhåndsvisning av overtrykk i Acrobat 5.0 eller senere for å få en
nøyaktig visning av overtrykkresultatene.

Hvis du bruker overtrykkssimulering, vil sammenslåingen av gjennomsiktighet gi en simulering av hvordan overtrykkene ser ut, og denne
simuleringen fører til at alle objektene blir ikke-transparente. I PDF-utskrifter konverteres spotfarger til prosessfargeekvivalenter. Derfor bør ikke
Simuler overtrykk markeres for utdata som senere skal fargesepareres.

Spotfarger og blandingsmodi
Når du bruker spotfarger med visse blandingsmodi, oppstår det av og til uventede resultater. Dette er fordi InDesign bruker
prosessfargeekvivalenter på skjermen, men spotfarger under utskrift. I tillegg kan isolert blanding i importert grafikk føre til utmasking i det aktive
dokumentet.

Hvis du bruker blanding, bør du kontrollere designen regelmessig ved å velge Forhåndsvisning av overtrykk på Vis-menyen. Forhåndsvisning av
overtrykk gir deg et inntrykk av hvordan spotfarger som overtrykkes eller virker sammen med gjennomsiktige objekter, kommer til å se ut. Hvis den
visuelle effekten ikke er som du ønsker, utfører du ett av eller begge disse trinnene:

Bruk en annen blandingsmodus eller ingen blandingsmodus. Unngå disse blandingsmodiene når du arbeider med spotfarger: Differens,
Utelatelse, Kulør, Metning, Farge og Lysstyrke.

Bruk en prosessfarge der det er mulig.

Blandingsområde
Hvis du bruker gjennomsiktighet for objekter i et oppslag, konverteres alle fargene i dette oppslaget til blandingsområdet du har valgt for
gjennomsiktighet (Rediger > Blandingsområde for gjennomsiktighet), enten Dokument-RGB eller Dokument-CMYK, selv om de ikke brukes i
gjennomsiktigheten. Hvis alle fargene konverteres, gir det konsekvens mellom to objekter med samme farge på et oppslag, og mer dramatisk
fargeoppførsel på kantene av gjennomsiktigheten unngås. Farger konverteres "på direkten" mens du tegner objekter. Farger i montert grafikk som
virker sammen med gjennomsiktighet, konverteres også til blandingsområdet. Dette påvirker hvordan fargene vises på skjermen og på utskrift,
men ikke hvordan fargene defineres i dokumentet.

Gjør ett av følgende, avhengig av arbeidsflyten:

Hvis du oppretter dokumenter bare for utskrift, velger du Dokument-CMYK som blandingsområde.

Hvis du oppretter dokumenter bare for Internett, velger du Dokument-RGB.

Hvis du oppretter dokumenter for både utskrift og Internett, avgjør du hva som er viktigst, og deretter velger du blandingsområdet som svarer
til den endelige utskriften.

Hvis du lager et dokument for utskrift med høy oppløsning som du også vil publisere som et høyprofil-PDF-dokument på et Internett-område,
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må du kanskje bytte blandingsområdet frem og tilbake før endelig utskrift. I dette tilfellet bør du prøvetrykke fargen på nytt for hvert oppslag
med gjennomsiktighet og unngå å bruke blandingsmodiene Differens og Utelatelse. Disse modiene kan endre utseendet dramatisk.

Type
Hvis tekst er nær transparente objekter, kan det innvirke på transparente objekter på uventede måter. Tekst som for eksempel flytes rundt et
transparent objekt, overlapper kanskje ikke det faktiske objektet, men tegnvariantene kan være nær nok til å virke inn på gjennomsiktigheten. I
dette tilfellet kan sammenslåing konvertere tegnvariantene til vektorer, som resulterer i tykkere strekbredde bare for tegnvariantene.

Hvis dette skjer, må du gjøre ett av følgende:

Flytt teksten til toppen av stablerekkefølgen. Bruk markeringsverktøyet til å velge tekstrammen, og velg deretter Objekt > Plasser > Legg
foran.

Utvid all tekst til vektorer for å få en konsekvent effekt i hele dokumentet. Hvis du vil utvide all tekst til vektorer, velger du Konverter all tekst
til vektorer i dialogboksen Valg for forvalg for sammenslåing av transparente objekter. Markering av dette valget kan påvirke
behandlingshastigheten.

Bildeerstatning
Sammenslåingen krever høyoppløsningsdata for at et dokument med gjennomsiktighet skal behandles nøyaktig. I en arbeidsflyt for OPI-
forhåndsvisning brukes imidlertid plassholder- eller forhåndsvisningsbilder, som senere erstattes av versjoner med høy oppløsning av en OPI-
server. Hvis sammenslåingen ikke har tilgang til høyoppløsningsdataene, blir det ikke produsert OPI-kommentarer og bare
forhåndsvisningsbildene med lav oppløsning blir skrevet ut, noe som fører til bilder med lav oppløsning i den endelige utskriften.

Hvis du arbeider i en OPI-arbeidsflyt, bør du vurdere om du skal bruke InDesign til å erstatte bilder før du arkiverer dokumentet som PostScript.
For å gjøre dette må du angi innstillinger både når du monterer EPS-grafikken og når du skriver den ut. Når du skal montere EPS-grafikken,
velger du Les innebygde OPI-bildekoblinger i dialogboksen Valg for EPS-import. Når du skriver ut, velger du OPI-bildeerstatning under Avansert i
dialogboksen Skriv ut eller Eksporter EPS.

Fargekonvertering
Hvis et transparent objekt overlapper et spotfargeobjekt, kan det oppstå uønskede resultater når du eksporterer til EPS-format og deretter
konverterer spotfarger til prosessfarger når du skriver ut eller lager fargeseparasjoner i et annet program enn InDesign.

Hvis du vil forhindre problemer i disse tilfellene, bruker du trykkfargebehandling til å konvertere spotfarger til prosessfargeekvivalenter etter behov
før eksport fra InDesign. En annen måte å forhindre at det oppstår problemer på, er å forsikre deg om at spottrykkfargene er konsekvente både i
originalprogrammet (for eksempel Adobe Illustrator) og InDesign. Dette kan bety at du må åpne et Illustrator-dokument, konvertere en spotfarge til
en prosessfarge, eksportere den til EPS igjen og deretter montere EPS-filen i InDesign.

Adobe PDF-filer
Når du eksporterer et dokument til Acrobat 4.0 (Adobe PDF 1.3) og dokumentet har gjennomsiktighet, brukes alltid sammenslåing. Dette kan virke
inn på utseendet til de transparente objektene. Innhold uten gjennomsiktighet blir ikke slått sammen hvis ikke Simuler overtrykk er valgt under
Utskrift i dialogboksen Eksporter Adobe PDF. Gjør derfor ett av følgende når du eksporterer et InDesign-dokument med gjennomsiktighet til Adobe
PDF:

Når det er mulig, bør du velge kompatibilitet med Acrobat 5.0 (Adobe PDF 1.4), Acrobat 6.0 (Adobe PDF 1.5) eller Acrobat 7.0
(Adobe PDF 1.6) i dialogboksen Eksporter Adobe PDF for å beholde gjennomsiktigheten aktiv og redigerbar. Forsikre deg om at det grafiske
servicebyrået du bruker, kan håndtere filer fra Acrobat 5.0, Acrobat 6.0 eller Acrobat 7.0.

Hvis du må bruke Acrobat 4.0-kompatibilitet når dokumentet inneholder spotfarger, og du vil opprette en PDF-fil for visning på skjerm (for
eksempel en kunderapport), bør du velge Simuler overtrykk under Utskrift i dialogboksen Eksporter Adobe PDF. Dette valget gir en riktig
simulering av spotområder og gjennomsiktige områder. Mottakerne av PDF-filen behøver ikke å velge Forhåndsvisning av overtrykk for å se
hvordan dokumentet vil se ut på utskrift. Valget Simuler overtrykk konverterer imidlertid alle spotfarger til prosessfargeekvivalenter i den
resulterende PDF-filen, så du må kontrollere at du deaktiverer dette valget når du oppretter PDFen for endelig produksjon.

Vurder å bruke det forhåndsdefinerte forvalget for Adobe PDF [Trykkvalitet]. Dette forvalget inneholder innstillinger for sammenslåing som
passer for kompliserte dokumenter som skal skrives ut med høy oppløsning.

Overlapping
Sammenslåing kan konvertere vektorer til rastrerte områder. Overlappinger som brukes på grafikk i Adobe Illustrator, og som bruker streker og
monteres i InDesign, beholdes. Overlapping som brukes på vektorgrafikk som er tegnet i InDesign, og som deretter rasteres, kan gå tapt.

Hvis du vil beholde flest mulig objekter som vektorer, velger du forvalget [Høy oppløsning] for sammenslåing av transparente objekter under
Avansert i dialogboksen Skriv ut eller Eksporter Adobe PDF.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Blande farger
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Normal

Flere

Skjerm

Overlegg

Mykt lys

Hardt lys

Lysne farge

Mørkne farge

Angi hvordan farger skal blandes
Isolere overgangsmodi
Maske ut objekter inne i en gruppe
Angi et fargerom for blanding av transparente objekter

Angi hvordan farger skal blandes

Bland fargene mellom to overlappende objekter ved å bruke blandingsmodiene. Med blandingsmodiene kan du variere hvordan fargene på
stablede objekter blandes.

1. Marker ett eller flere objekter eller en gruppe.

2. Gjør ett av følgende:

Velg en blandingsmodus på menyen i Effekter-panelet, for eksempel Normal eller Overlegg.

Velg en overgangsmodus fra listen under Gjennomsiktighet i dialogboksen Effekter.

Valg for overgangsmodus

Blandingsmodiene bestemmer hvordan basisfargen, den underliggende fargen i grafikken, fungerer sammen med blandingsfargen, fargen på
objektet eller objektgruppen som er markert. Fargen som oppstår etter blandingen, kalles resultatfargen.

Farger markeringen med blandingsfargen uten interaksjon med basisfargen. Dette er standard.

Legger til blandingsfargen i basisfargen. Dette resulterer alltid i en mørkere farge. Hvis du legger til svart i en farge, blir resultatet alltid
svart. Hvis du legger til hvit i en farge, endres ikke fargen.

Legger til det motsatte av blandings- og basisfargene. Dette resulterer alltid i en lysere farge. Hvis du legger til svart, endres ikke fargen.
Hvis du legger til hvit, blir fargen hvit. Effekten er den samme som når du legger flere lysbilder oppå hverandre.

Bruker Flere eller Skjerm på fargene, avhengig av basisfargen. Mønstre eller farger ligger over den eksisterende grafikken og bevarer
belysningen og skyggene i basisfargen, mens blandingsfargen blandes inn for å gjenspeile lyset eller mørket i den opprinnelige fargen.

Gjør fargene mørkere eller lysere, avhengig av blandingsfargen. Effekten er den samme som å skinne på grafikken med et diffust lys.
Hvis blandingsfargen (lyskilden) er lysere enn 50 % grå, blir grafikken lysere. Hvis blandingsfargen er mørkere enn 50 % grå, blir grafikken
mørkere. Hvis du maler med ren svart eller hvit, produseres et markert mørkere eller lysere område, men det resulterer ikke i ren svart eller hvit.

Bruker Flere eller Skjerm på fargene, avhengig av blandingsfargen. Effekten er den samme som å skinne på grafikken med et skarpt
lys.
Hvis blandingsfargen (lyskilden) er lysere enn 50 % grå, blir grafikken lysere, som når Skjerm brukes på den. Dette er nyttig når du vil legge til
belysning i grafikken. Hvis blandingsfargen er mørkere enn 50 % grå, blir grafikken mørkere, som når Flere brukes på den. Dette er nyttig når du
vil legge til skygger i grafikken. Hvis du maler med ren svart eller hvit, blir resultatet ren svart eller hvit.

Gjør basisfargen lysere for å gjenspeile blandingsfargen. Hvis du blander med svart, endres ikke fargen.

Gjør basisfargen mørkere for å gjenspeile blandingsfargen. Hvis du blander med hvit, endres ikke fargen.
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Gjør mørkere

Gjør lysere

Differens

Utelatelse

Kulør

Metning

Farge

Lysstyrke

Merk:

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Velger basis- eller blandingsfargen – den mørkeste av dem – som den resulterende fargen. Områder som er lysere enn
blandingsfargen, erstattes, og områder som er mørkere enn blandingsfargen, endres ikke.

Velger basis- eller blandingsfargen – den lyseste av dem – som den resulterende fargen. Områder som er mørkere enn
blandingsfargen, erstattes, og områder som er lysere enn blandingsfargen, endres ikke.

Trekker enten blandingsfargen fra basisfargen eller basisfargen fra blandingsfargen, avhengig av hvilken farge som har høyest
lysstyrke. Hvis du blander med hvit, inverteres basisfargeverdiene. Hvis du blander med svart, endres ikke fargen.

Lager en effekt som ligner på Differens, men kontrasten er mindre. Hvis du blander med hvit, inverteres basisfargekomponentene.
Hvis du blander med svart, endres ikke fargen.

Lager en farge med lystettheten og metningen til basisfargen og kuløren til blandingsfargen.

Lager en farge med lystettheten og kuløren til basisfargen og metningen til blandingsfargen. Hvis du bruker denne modusen og maler i
et område uten metning (grå), endres ikke fargen.

Lager en farge med lystettheten til basisfargen og kuløren og metningen til blandingsfargen. Dette beholder gråtonene i grafikken og er
nyttig for å fargelegge grafikk i svart-hvitt og nyansere fargegrafikk.

Lager en farge med kuløren og metningen til basisfargen og lystettheten til blandingsfargen. Denne modusen lager en motsatt effekt i
forhold til Farge.

Unngå å bruke overgangsmodiene Differens, Utelatelse, Kulør, Metning, Farge og Lysstyrke på objekter med spotfarger. Dette kan gi
uønskede farger i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Beste praksis ved oppretting av gjennomsiktighet.

Isolere overgangsmodi

Når du bruker en blandingsmodus for et objekt, blandes fargene på objektet med alle underliggende objekter. Hvis du vil begrense blandingen til
bestemte objekter, kan du gruppere disse objektene og deretter bruke valget Isoler blanding for denne gruppen. Når du velger Isoler blanding,
begrenses blandingen til denne gruppen, slik at underliggende objekter ikke påvirkes. (Dette er nyttig for objekter som ikke har blandingsmodusen
Normal.)

Grupper (stjerne og sirkel) med valget Isoler blanding deaktivert (til venstre) sammenlignet med aktivert (til høyre)

Det er viktig å forstå at blandingsmodi angis for hvert enkelt objekt, men at valget Isoler blanding brukes for hele gruppen. Dette valget fører til at
blandingen isoleres til denne gruppen. Det påvirker ikke blandingsmodi som er angitt direkte for gruppen.

1. Angi innstillinger for blandingsmodus og tetthet for hvert enkelt objekt du vil isolere blandingen for.

2. Velg objektene du vil isolere, ved hjelp av markeringsverktøyet.

3. Velg Objekt > Grupper.

4. Velg Isoler blanding i Effekter-panelet. (Hvis valget ikke vises, velger du Vis valg på menyen i Effekter-panelet.)

Du kan isolere blandingen av objekter i en PDF-fil som inneholder blandingsmodi. Monter PDF-filen når valget Transparent bakgrunn er
aktivert i dialogboksen Monter PDF. Deretter bruker du valget Isoler blanding.
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Merk:

Maske ut objekter inne i en gruppe

Du bruker valget Utmaskingsgruppe i Effekter-panelet for å angi at attributtene for tetthet og blanding for alle objektene i den markerte gruppen
skal maske ut, eller visuelt blokkere, underliggende objekter i gruppen. Bare objekter innenfor den markerte gruppen blir masket ut. Objekter under
den markerte gruppen påvirkes fremdeles av blandingen eller tettheten du bruker for objekter i gruppen.

Det er viktig å forstå at overgangsmodi og tettheten angis for hvert enkelt objekt, med at valget Utmaskingsgruppe brukes for hele gruppen.

Grupper der valget Utmaskingsgruppe er deaktivert (til venstre) sammenlignet med aktivert (til høyre)

1. Angi innstillinger for blandingsmodi og tetthet for hvert enkelt objekt du vil utmaske.

2. Marker objektene du vil utmaske, ved hjelp av markeringsverktøyet.

3. Velg Objekt > Grupper.

4. Velg Utmaskingsgruppe i Effekter-panelet. (Hvis valget ikke vises, velger du Vis valg på menyen i Effekter-panelet.)

Angi et fargerom for blanding av transparente objekter

Hvis du vil blande fargene på transparente objekter på et oppslag, konverteres fargene på alle objekter til et felles fargerom, der enten CMYK-
eller RGB-fargeprofilen til dokumentet brukes. Dette blandingsområdet gjør at objekter fra flere fargerom kan blandes når de påvirker hverandre
med gjennomsiktighet. For å unngå manglende fargesamsvar mellom forskjellige områder av objektene på skjermen og under utskrift brukes
blandingsområdet for skjermen og under sammenslåing.

Overgangsområdet brukes bare for oppslag som inneholder gjennomsiktighet.

Velg Rediger > Blandingsområde for gjennomsiktighet, og velg ett av fargerommene i dokumentet.

For vanlig trykking velger du Dokument-CMYK-fargerommet.

Adobe anbefaler også
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Eksportere og publisere

Lage digitale blader med InDesign CS5.5 og Adobe Digital Publishing Suite (video 09:06)
Terry White  (07. may 2012)
Veiledning – video
I denne videoen ser du hvordan du oppretter engasjerende digitale blader for nettbrett ved hjelp av InDesign.

Legge til lyd og videoinnhold i EPUB (video 02:46)
Colin Fleming  (01. january 2011)
Veiledning – video
I denne videoopplæringen ser du hvor enkelt det er å bygge inn lyd- og videoinnhold i InDesign CS5.5 og nyere for eksportering til EPUB.

Kontrollere rekkefølgen for innholdseksport fra InDesign til EPUB uten å endre layouten (video 04:54)
Colin Fleming  (01. january 2011)
Veiledning – video
Lær hvordan du oppretter og organiserer artikler i Artikkelpanelet for eksport til EPUB uten å endre layout eller skrive kode.

Opprette forsider og tittelsider for EPUB (video 05:50)
Colin Fleming  (01. january 2011)
Veiledning – video
Lær hvordan du oppretter omslag og tittelsider for EPUB-titlene.

Utforske nye FLA-eksportvalg (video 6:26)
Anne-Marie Concepcion   (01. january 2011)
Veiledning – video
Se hvordan du publiserer InDesign-prosjektet ditt i en rekke Flash-formater ved hjelp av den forbedrede dialogboksen Eksporter i
InDesign CS5 og nyere.

Eksportere dokumenter til EPUB (PDF, 265 kB)
Referanse  (01. january 2011)
En kort og rask oversikt over hvordan du eksporterer layouter til EPUB i InDesign CS5.

Eksportere til EPUB for Apple iBookstore (PDF, 2,5 MB)
Referanse  (01. january 2011)
Lær hvordan du oppretter en EPUB for Apple iBookstore

Angi valg for objekteksport (PDF, 160 kB), CS5.5 og nyere
Referanse  (01. january 2011)
Slik bruker du Valg for objekteksport til å effektivisere eksportarbeidsflyten din.

Maler tilordnet koder i InDesign for forbedret EPUB-eksport (video 05:13)
Colin Fleming  (01. january 2011)
Veiledning – video
I InDesign CS5.5 og nyere kan du tilordne avsnitt- og tegnmaler direkte til EPUB-, HTML- og PDF-koder for å sikre at maler du definerer i
InDesign, eksporteres riktig. Du kan også legge til CSS-klassenavn og skrive inn dine egne egendefinerte koder.

Bruke Valg for objekteksport til å tilpasse hvordan objekter og bilder eksporteres til EPUB ( video 05.18)
Colin Fleming  (01. january 2011)
Veiledning – video
Bruk Valg for objekteksport til å tilpasse hvordan objekter og bilder eksporteres til EPUB for å sikre best visningsresultat på alle skjermer
– uansett størrelse.
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Eksportere innhold for EPUB

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Oversikt
Støtte for tekst
Støtte for hyperkoblinger
Støtte for navigering
Generering av CSS for en bok
Eksportere til EPUB
Valg for eksport av fast layout
Valg for interaktiv eksport
Valg for objekteksport
EPUB-ressurser

Oversikt

Du kan eksportere et InDesign-dokument til EPUB slik at brukere kan vise utdataene i en EPUB-leser.

Du kan eksportere et dokument til det interaktive EPUB-formatet. Ved hjelp av et interaktivt EPUB-dokument kan EPUB-leseren optimalisere
innholdet avhengig av visningsenheten.

Det interaktive formatet passer bedre hvis dokumentet er målrettet mot brukere av eInk-enheten. Det interaktive formatet foretrekkes også hvis du
vil angi valg for å endre skriften for og størrelsen på tekst i leseren.

Du kan eksportere dokumenter til det faste layoutformatet. Det faste layoutformatet gir deg muligheten til å inkludere lyd, video og Edge-innhold i
dokumenter.

Du kan også eksportere interaktive dokumenter som inneholder kontroller, for eksempel navigeringsknapper, sideoverganger, animasjoner og
hyperkoblinger til det faste layoutformatet.

Det faste layoutformatet er bedre egnet for dokumenter med mye grafikk, lyd og videoinnhold. Dette formatet er bedre egnet for barnebøker,
kokebøker, lærebøker og tegneserier.

Støtte for tekst

Følgende tekstvalg støttes ved oppretting av dokumenter for eksport til det faste layoutformatet:

Tekst rastreres ikke. Dette antyder at du kan søke i og merke dynamisk tekst.

Dynamisk tekst kan skaleres vannrett og loddrett

Fylltegn kan inkluderes

Språkattributter merkes på koder

Koder merkes med CSS-klasser

Hyperkoblinger og kryssreferanser i tekst støttes for URL-adresser, tekstankere og sider

Vær også oppmerksom på følgende begrensninger ved inkludering av tekst i dokumentene for eksport til EPUB:

Kerning støttes ikke på en enkelttegnvarianter og distribueres som tegnavstanden for alle bokstavene i et ord

Alternative tegnvarianter generert av OpenType-funksjoner, inkludert små bokstaver, store bokstaver og brøker, støttes ikke på grunn av begrenset enhetsstøtte

Høyre-mot-venstre-tekstrammer i Midtøsten blir ikke støttet på riktig måte
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

NAV-landemerker

EPUB 2

Listen NAV-side

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Støtte for japansk tekst

Følgende japanske funksjonsvalg er tilgjengelige for eksport til det faste layoutformatet:

Fonetisk tekst er dynamisk og rastreres ikke i utdataene
Warichu støttes i dynamisk tekst
Tegnrotering støttes i dynamisk tekst
Sammensatte skrifter støttes ikke
Loddrette tekstrammer støttes, inkludert roterte tegnvarianter

Vær også oppmerksom på følgende begrensninger ved inkludering av japansk tekst i dokumenter for eksport til EPUB:

Japansk Tate-Chu-Yoko støttes ikke i loddrette tekstrammer

Japanske ideografiske tegn mister sin plassering når TrueType-skrifter brukes

Japansk Kenten-skrift rastreres i dynamisk tekst

Støtte for hyperkoblinger

Følgende hyperkoblingsvalg støttes ved oppretting av dokumenter for eksport til det faste layoutformatet:

Tekstbaserte hyperkoblinger og kryssreferanser

Objektbaserte hyperkoblinger

Hyperkoblinger til sider for både tekst- og objektbaserte hyperkoblinger

Støtte for navigering

Eksportprosessen inneholder følgende navigeringsfunksjoner i EPUB utdataene:

NAV-landemerker genereres for både faste layoutformater og interaktive formater basert på verdiene for epub:type angitt i
dialogboksen Valg for objekteksport.
Bare den første forekomsten av verdien legges til i landemerkene.

InDesign formidler støtte for EPUB 2-delen i OPF-filen. InDesign registrerer automatisk omslaget og valget for å skrive ut
innholdsfortegnelsen. InDesign bruker verdiene for epub:type som er angitt i dialogboksen Valg for objekteksport, til å fastslå teksttypen.

(Fast layoutformat). InDesign genererer en sideliste ved å tilordne sidetallstrengene til XHTML-filene som genereres fra den
siden.

Generering av CSS for en bok

Når du eksporterer en bok til EPUB, genererer eksportprosessen en CSS for hvert dokument i boken. Hver dokument-CSS definerer stilene som
er unike for dokumentet. Prosessen oppretter også en hoved-CSS som inkluderer fellesstilene som brukes på tvers av dokumentene i boken.

Eksportere til EPUB
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Til toppen av siden

Versjon

EPUB 3.0

Omslag

Ingen

Rastrer første side

Velg bilde

Innholdsfortegnelse til navigering

Filnavn

Flere nivåer (innholdsfortegnelsesstil)

Du kan eksportere et dokument eller bøker som interaktivt format eller fast layoutformat for EPUB.

1. Gjør ett av følgende:

Åpne dokumentet og velg Fil > Eksporter.

Åpne en bok, og velg Eksporter bok som EPUB på bokpanelmenyen.

2. Angi et filnavn og en plassering.

3. Velg EPUB (fast layout) eller EPUB (justerbar) i listen Lagre som type, og klikk deretter på Lagre.

4. Velg ønskede valg i dialogboksen EPUB-eksportvalg, og klikk på OK.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Valg for eksport av fast layout eller Valg for interaktiv eksport.

InDesign oppretter én EPUB-fil med det XHTML-baserte innholdet. Du trenger et EPUB-leseprogram for å vise filen. Du kan også bruke leseren
for Adobe Digital Editions, som du kan laste ned gratis fra Adobes nettsted.

EPUB-filen er en ZIP-fil. Du kan vise og redigere innholdet i en EPUB-fil ved å endre filtypen fra .epub til .zip og deretter pakke ut innholdet. Dette
er nyttig når du skal redigere en CSS-fil.

Den eksporterte EPUB-filen inneholder et omslagsbilde. Du kan velge et bilde som skal brukes som omslag. Alternativt kan du tillate at InDesign
kan rastrere den første siden i det eksporterte dokumentet, stilkildedokumentet eller den eksporterte boken. Miniatyren vises i EPUB-leserne eller i
bibliotekvisningen i Digital Editions Reader.

Valg for eksport av fast layout

Generelt-del

Versjon av EPUB.

Støtter lyd, video, javascript og japansk loddrett tekst.
Dette støttes ikke på enheter som ikke støtter standarden for EPUB 3.0.
EPUB 3.0 er en godkjent standard (av IDPF, 2011).

Omslagsbilde for e-boken. Velg ett av følgende:

Ingen omslagsbilder er lagt til.

Velg dette valget hvis du vil tillate at InDesign kan opprette et bilde ved å rastrere den første siden i e-boken og
bruke den som omslag.

Velg en bildefil på datamaskinen til bruk som omslag.

Angi navigeringsvalget for Innholdsfortegnelse for EPUB-visningsprogram.
Bruk en innholdsfortegnelse på flere nivåer til å opprette sidepanelnavigeringen eller bruke filnavnet.

Generer en innholdsfortegnelse basert på filnavnene.

Generer en innholdsfortegnelse basert på den valgte innholdsfortegnelsesstilen.
Angi innholdsfortegnelsesstilen som du vil bruke til å lage innholdsfortegnelsestabellen i e-boken, på menyen Innholdsfortegnelsesstil.
Du kan velge Layout > Stiler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell innholdsfortegnelsesstil for e-boken.
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Bokmerker

Valg

Basert på dokumentoppsett

Konverter oppslag til liggende side

Aktiver syntetiske oppslag

Deaktiver oppslag

Format

Automatisk

PNG

Oppløsning (PPI)

GIF-valg (palett)

Tilpasset (ingen spredning)

Internett

System (Win) eller System (Mac)

Linjesprang

JPEG-valg > Formateringsmetode

Progressiv

Grunnlinje

(EPUB 3) Generer en innholdsfortegnelse basert på bokmerkene du oppretter i InDesign-dokumentet.
InDesign støtter tekstankere og sider lokal eller eksternt (fra boken). Sistnevnte kan genereres ved å opprette en innholdsfortegnelse i
InDesign og velge Opprett PDF-bokmerker.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bokmerker.

Angi rekkefølgen sideelementene eksporteres i.

InDesign fastsetter oppslagskontrollen fra innstillinger som er definert i dialogboksen Dokumentoppsett (Fil
> Dokumentoppsett).

Konverterer oppslaget til Landscape-layout.

Gjør det mulig å eksportere syntetiske oppslag i dokumentet.

Ingen av oppslagene eksporteres til EPUB-produksjon.

Konverteringsinnstillinger-del

Angi hvordan bilder skal eksporteres til EPUB, fra Bildekonvertering-menyen.

Velg om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG.

La InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle.

Deaktiver innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG-formatet for bilder uten tap eller for bilder som har gjennomsiktige partier.

Velg oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard,
mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4).
Du kan velge en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.

Opprett en palett ved hjelp av et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små
fargeprikker for å simulere flere farger).

Opprett en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS.

Opprett en palett ved hjelp av den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede
resultater.

Last inn bilder gradvis ved å fylle ut manglende linjer. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så
å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Angi hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes i en leser.

Angi at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned.
Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.
Velg Grunnlinje for å angi at hver JPEG-file vises bare etter at den er lastet ned. En plassholder vises til bildet er lastet ned.

Angi at hver JPEG-fil vises bare etter at den er lastet ned.
En plassholder vises til bildet er lastet ned.
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JPEG-valg > Bildekvalitet

Vis EPUB etter eksport

ID

Tittel

Opprettet av

Dato

Beskrivelse

Utgiver

Rettigheter

Velg den nødvendige bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som ble opprettet i utdataene.
Velg Lav for å generere den minste filen og den laveste bildekvaliteten.

Visningsprogrammer-delen i dialogboksen EPUB – valg for eksport av fast layout inneholder følgende valg:

Åpner EPUB i standardprogrammet som er valgt for lesing av EPUB, hvis tilgjengelig.
Brukes for dialogboks for eksporteringsalternativer for både justerbar og fast layout.

Metadata-del

Metadataene fra dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte filen.

(Skrivebeskyttet) Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. En unik identifikator opprettes og vises automatisk.

Angi tittelen for EPUB-filen.

Angi navnet på personen som har opprettet EPUB.

Angi datoen da EPUB-filen ble opprettet.

Angi en beskrivelse av EPUB.

Angi utgiverinformasjonen som vises i metadataene for e-boken. Du kan for eksempel angi en URL-adresse for utgiveren.

Angi informasjon om opphavsrett her.

EPUB-applikasjon Versjon  Støttet Ikke støttet

Mac

Apple iBooks 1.0.1 Ja  

Oksygen 14.1 Ja  

Kindle Previewer 2.92 Ja  

Sigil 0.7.4 Ja  

Kindle 1.10.6  Nei

VitalSource Bookshelf 6.2  Nei

Apple Book Proofer 1.0.1 Godtar ikke EPUB-er med innebygde skrifttyper

Windows

Sigil 0.7.4 Ja  

Kindle Previewer 2.92 Ja  

Adobe Digital Editions 3.0.86137 Ja  

Calibre 1.26 Ja  

Oksygen 15 Ja  

Azardi 2.0 Ja  

Kobo 3.6.0  Nei
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Emne

Legg til stilark

Fjern

JavaScript

Til toppen av siden

Versjon

EPUB2.0.1

EPUB 3.0

Forside

Ingen

Rastrer første side

Velg bilde

Innholdsfortegnelse til navigering

Filnavn

Flere nivåer (innholdsfortegnelsesstil)

Rekkefølge

Basert på sidelayout

Angi emnet for EPUB-filen.

CSS-del

Angi URL-adressen for et eksisterende CSS-stilark som skal brukes i EPUB eksporten.
InDesign sjekker ikke om CSS eksisterer eller er gyldig. Du kan bruke Dreamweaver til å bekrefte det eksterne CSS-oppsettet.

Fjerne det valgte stilarket

JavaScript-del

Angi URL-en til et eksisterende JavaScript. InDesign kontroller ikke om JavaScript-filen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor
kontrollere JavaScript-oppsettet.

Valg for interaktiv eksport

Generelt-del

Angi en versjon for EPUB. 

EPUB 2.0.1 er en standard i samsvar med IDPF (godkjent i 2007). Dette formatet støttes av et bredt utvalg av enheter.

EPUB 3.0 er en standard i samsvar med IDPF (godkjent i 2011). Dette formatet støtter også lyd, video, JavaScript og japansk
vertikal tekst. Dette fungerer ikke på lesere og enheter som ikke støtter EPUB 3.0-standarden.

Angir omslagsbildet for e-boken. Velg ett av følgende:

Ingen omslagsbilder er lagt til.

Velg dette valget hvis du vil tillate at InDesign kan opprette et bilde ved å rastrere den første siden i e-boken og
bruke den som omslag.

Velg en bildefil på datamaskinen til bruk som omslag.

Angi navigeringsvalget for Innholdsfortegnelse for EPUB-visningsprogram.
Bruk en innholdsfortegnelse på flere nivåer til å opprette sidepanelnavigeringen eller bruke filnavnet.

Generer en innholdsfortegnelse basert på filnavnene.

Generer en innholdsfortegnelse basert på den valgte innholdsfortegnelsesstilen. Angi malen for
innholdsfortegnelse som du vil bruke for å lage innholdsfortegnelsen i e-boken, på menyen Mal for innholdsfortegnelse. Du kan velge
Layout > Maler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-boken.

Angi rekkefølgen sideelementene eksporteres i.

Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.
Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til
bunn. I enkelte tilfeller, særlig i komplekse dokumenter med flere kolonner, vises designelementene av og til ikke i ønsket leserekkefølge.
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Samme som XML-struktur

Samme som artikkelpanel

Fotnoter

Valg > Fjern tvungne linjeskift

Lister > Punkt

Lister > Tall

Tilordne til sorterte lister

Konverter til tekst

Behold utseende fra layout

Konverteringsinnstillinger > Oppløsning (PPI)

CSS > Layout

CSS > Sett inn sideskift

Format

Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av
dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i komplekse dokumenter med flere kolonner,
vises de eksporterte designelementene ikke i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

Rekkefølgen på kodene i strukturvisningen bestemmer leserekkefølgen. Se Kode sideobjekter.

Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres.
Se Inkludere artikler for eksport.

Tekst-del

Velg mellom følgende alternativer for å angi plasseringen av fotnoter.
Etter avsnitt: Velg dette alternativet for å plassere fotnoter etter avsnittet.
Etter kapittelet (sluttnoter): Velg dette alternativet for å konvertere fotnoter til sluttnoter.
I et oppsprettvindu (EPUB 3): Velg dette alternativet for å plassere en fotnote i et oppsprettvindu.

Hvis du legger til en fotnote ved hjelp av valget for dokumentfotnote og angir en regel, for eksempel at vekten er 10 poeng, støttes denne
vannrette regelen i interaktiv EPUB ved eksport.

Fjern alle myke linjeskift i e-boken som eksporteres.

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer som er formatert i HTML med <ul>-koden.
Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign,
inkluderes også underpunkter.

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Konverter nummererte lister til listeelementer som formateres i HTML med <ol>-koden.

Konverter nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Objekt-del

Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML, fra Bildekonvertering-menyen.

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Velg oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller
96 ppt som standard, mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan velge en ppt-verdi for
hvert objekt du velger. Du kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Angi bildejusteringen – venstre, midtstilt og høyre. Du kan også angi topp- og bunnutfylling.

Sett inn sideskift med bilder. Sideskift kan settes inn før bildet, etter bildet eller før og etter bildet.

Konverteringsinnstillinger -del

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la InDesign
bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG for bilder
uten tap eller for bilder som inkluderer gjennomsiktighet.
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GIF-valg (palett)

Tilpasset (ingen spredning)

Internett

System (Win) eller System (Mac)

Linjesprang

JPEG-valg > Formateringsmetode

Progressiv

Grunnlinje

JPEG-valg > Bildekvalitet

Ignorer innstillinger for objekteksport

ID

Tittel

Opprettet av

Dato

Beskrivelse

Utgiver

Rettigheter

Emne

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.

Opprett en palett ved hjelp av et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små
fargeprikker for å simulere flere farger).

Opprett en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS.

Opprett en palett ved hjelp av den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede
resultater.

Last inn bilder gradvis ved å fylle ut manglende linjer. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så
å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Angi hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes i en leser.

Angi at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned.
Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.
Velg Grunnlinje for å angi at hver JPEG-file vises bare etter at den er lastet ned. En plassholder vises til bildet er lastet ned.

Angi at hver JPEG-fil vises bare etter at den er lastet ned.
En plassholder vises til bildet er lastet ned.

Velg den nødvendige bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som ble opprettet i utdataene.
Velg Lav for å generere den minste filen og den laveste bildekvaliteten.

Ignorer innstillinger for objekteksport som brukes på enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.

Metadata-del

Metadataene fra dokumentet (eller stilkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte filen. Metadata-delen i dialogboksen
EPUB: valg for eksport av justerbar layout inneholder følgende valg:

(Skrivebeskyttet) Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. En unik identifikator opprettes og vises automatisk.

Angi tittelen for EPUB-filen.

Angi navnet på personen som har opprettet EPUB-filen med fast layout.

Angi datoen da EPUB-filen ble opprettet.

Angi en beskrivelse av EPUB.

Angi utgiverinformasjonen, for eksempel URL-adressen for utgiveren.

Angi informasjon om opphavsrett for EPUB-filen.

Angi emnet for EPUB-filen.

CSS-del
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Generer CSS

Behold lokale overstyringer

Inkluder innbyggbare skrifter

Legg til stilark

JavaScript

Til toppen av siden

Standard

Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter

Rastrer beholder

Rastrer innhold

Ingen

Standard

Fast

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side. Når du
bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon. CSS-delen i dialogboksen EPUB – valg for eksport av interaktiv layout
inneholder følgende valg:

Angi om du vil at InDesign skal generere en ekstern CSS for den eksporterte filen. Hvis du eksporterer dokumentet/boken
til EPUB uten å generere en CSS, merkes bare klassene knyttet til malene i HTML-kodene. Ingen overstyrende klasser opprettes.

Inkluder lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet.

Inkluder alle skrifter som kan bygges inn, i e-boken. Skrifter inkluderer innbyggingsbiter som avgjør om
skriften kan bygges inn eller ikke.

Angi URL-adressen for et eksisterende CSS-stilark. InDesign sjekker ikke om CSS eksisterer eller er gyldig. Du kan bruke
Dreamweaver til å bekrefte det eksterne CSS-oppsettet.

JavaScript -del

Angi URL-en til et eksisterende JavaScript. InDesign kontroller ikke om JavaScript-filen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor
kontrollere JavaScript-oppsettet.

Valg for objekteksport

Bruk valgene i dialogboksen Valg for objekteksport til å angi hvordan objektene i et dokument skal håndteres under EPUB-eksporten.

1. Åpne dialogboksen Valg for objekteksport (Objekt > Eksportvalg) og gå til EPUB- og HTML-delen.

2. Velg blant følgende valgt i listen Behold utseende fra layout:

Håndtering av objektet bestemmes av innstillingene i dialogboksen Eksporter.
Når det gjelder det interaktive formatet, styres dette av innstillingene i kategorien Konvertering.

Hvis objektet inneholder et bilde og bildet er kompatibelt med EPUB-eksporten (JPG, PNG,
GIF), stiles beholderen ved hjelp av CSS og bildet blir ikke behandlet.

Dette tilsvarer å beholde utseendet fra layouten i delen Interaktiv eksport/konvertering. Hele objektet rastreres slik at det
bevarer utseendet.
Hvis objektet er en tekstramme, er ikke teksten lenger dynamisk.

Innholdet i objektet rastreres og stilingen av objektet eller beholderen kontrolleres av CSS. Dermed vises det kanskje ikke
helt som det gjorde i InDesign.

3. (Interaktiv EPUB) Velg blant følgende valg i Størrelse-listen for å opprettholde størrelsesforholdet for et objekt, for eksempel et bilde, som ikke har internt fast

innhold:

Ingen CSS-bredde eller -høyde genereres for koden som er tilordnet fra objektet. Størrelsen på objektet fastsettes av det interne
innholdet, hvis slikt innhold finnes, i henhold til CSS-reglene, og størrelsesforholdet opprettholdes ikke.

CSS-størrelsen fastsettes av innstillingene i kategorien Eksporter dialogboks/objekt.

CSS-størrelsen fastsettes ved å beregne dimensjonen av objektet i poeng og definere de samme dimensjonene i CSS som piksler.
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I forhold til tekstflyt

I forhold til tekststørrelse

Tilpasset bredde/høyde

Merk:

Merk:

Til toppen av siden

Størrelsesforholdet for objektet opprettholdes.

CSS-bredden fastsettes ved å ta bredden på objektet og uttrykke det som en prosentandel i forhold til bredden på
tekstrammen som inneholder tekstflyten. Størrelsesforholdet for objektet opprettholdes.

CSS-høyden fastsettes ved å ta høyden på objektet i poeng og konvertere den til ems på 12pts per em.
Størrelsesforholdet for objektet opprettholdes.

Gyldige CSS-enheter er cm, mm, in, pt, %, px, vh, vw, vmin og vmax. Størrelsesforholdet for objektet
opprettholdes.

Disse valgene gjelder ikke tekstrammene i hovedflyten.

Objekter som inneholder Edge Animate, støtter ikke relative tiltak.

EPUB-ressurser

Bruk følgende koblinger for å få mer informasjon om EPUB-formatet.

Hvis du vil ha mer informasjon om EPUB-spesifikasjonen, kan du se www.idpf.org.

Last ned et gratis eksemplar av Digital Editions-leseren fra www.adobe.com/no/products/digital-editions.html.

Se bloggen Digital Editions hvis du vil vite mer om Digital Editions.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer til Kindle, kan du se dokumentet om InDesign til Kindle (PDF).

Lær hvordan du konverterer InDesign-filer til EPUB-formatet, så kan du begynne å selge e-bøkene dine for visning på Apple iPad. Se dokumentet om InDesign til

iPad.
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Eksportere innhold til HTML

Hva som eksporteres

Hva som ikke eksporteres

Eksportere

Innholdsrekkefølge

Eksport til HTML er en enkel måte å klargjøre InDesign-innholdet for Internett på. Når du eksporterer innhold til HTML, kan du kontrollere hvordan
tekst og bilder eksporteres. InDesign beholder navn på avsnitt, tegn, objekt, tabell og cellemaler som er brukt i det eksporterte innholdet, ved å
markere HTML-innholdet med CSS-malklasser med samme navn. Hvis du bruker Adobe Dreamweaver eller et annet CSS-aktivert HTML-
redigeringsprogram, kan du raskt bruke formatering og layout på innholdet.

InDesign eksporterer alle artikler, koblet og innebygd grafikk, SWF-filmfiler, fotnoter, tekstvariabler (som tekst),
punktmerkede og nummererte lister, interne kryssreferanser og hyperkoblinger som hopper til tekst eller nettsider.
Tabeller kan også eksporteres i HTML-format. InDesign beholder tabellformateringen, for eksempel tabell- og cellestreker. Tabeller gis unike ID-er
og kan refereres til som Spry-datasett i Dreamweaver. Innebygde lyd- og h.264-videofiler er omgitt av HTML5-kodene <audio> og <video>.
InDesign eksporterer også objekter du tegner (for eksempel rektangler, ovaler og mangekanter), innlimte objekter (inkludert Illustrator-bilder) og
tekst som er konvertert til vektorer.

InDesign eksporterer ikke hyperkoblinger (bortsett fra koblinger til nettsider og tekstkoblinger som hopper til
tekstankere i det samme dokumentet), XML-koder, bøker, bokmerker, SING-tegnvarianter, sideoverganger, stikkordmerker, objekter på
montasjebordet som ikke er valgt og ikke berører siden, eller malsideobjekter (med mindre de overstyres eller velges før eksporten).

1. Hvis du ikke vil eksportere hele dokumentet, markerer du tekstrammene, tekstområdet, tabellcellene eller grafikken du vil eksportere.

2. Velg Fil > Eksporter, og velg HTML fra Arkiver som-listen.

3. Angi navn og plassering for HTML-dokumentet, og velg deretter Lagre.

4. I dialogboksen Eksportvalg for HTML angir du ønskede valg under Generelt, Bilde og Avansert og klikker deretter på OK.

Et dokument med det angitte navnet og filtypen HTML (for eksempel nyhetsbrev.html) opprettes. En undermappe for Internett-bilder (for eksempel
Internett-bilder til nyhetsbrev) arkiveres på samme sted hvis det er angitt.

HTML-eksportvalg

Angi følgende valg i dialogboksen HTML.

Generelle valg

Området Generelt inneholder følgende valg.

Angir om bare de markerte objektene eller hele dokumentet skal eksporteres. Hvis en tekstramme er valgt, eksporteres hele
artikkelen, inkludert overskytende tekst.
Hvis Dokument er valgt, eksporteres alle sideobjekter fra alle oppslag, bortsett fra malsideobjekter som ikke er overstyrt, og sideobjekter på
usynlige lag. XML-koder og genererte stikkordregistre og innholdsfortegnelser ignoreres også.

brukes til å angi leserekkefølgen på sideobjektene.
Basert på sidelayout
Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.
Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til
bunn. I enkelte tilfeller, særlig i komplekse dokumenter med flere kolonner, vises designelementene av og til ikke i ønsket leserekkefølge.
Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av
dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre).
Samme som XML-struktur
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Formateringsvalg

Punkter

Tall

Vis HTML etter eksport

Kopier bilder

Original

Optimalisert

Kobling til serverbane

Behold utseende fra layout

Oppløsning (ppt)

Bildestørrelse

Bildejustering og mellomrom

Bildekonvertering

GIF-valg (palett)

Hvis Samme som XML-struktur er valgt, styrer XML-strukturpanelet rekkefølgen for det eksporterte innholdet, og hvilket innhold som blir
eksportert. Hvis innholdet allerede er kodet, kan du ganske enkelt dra kodene i XML-strukturpanelet for å angi XHTML-eksportrekkefølgen.
Hvis innholdet ikke er kodet, kan du velge Legg til ukodete objekter på menyen i strukturpanelet for å generere koder som du kan endre
rekkefølgen for. Hvis du vil utelate et objekt fra eksporten, kan du ganske enkelt slette koden i XML-strukturpanelet. (Innholdet i INDD-filen
slettes ikke selv om du sletter en kode.) Se Kode sideobjekter.
Samme som artikkelpanel
Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres. Se Inkludere artikler for eksport.

Velg formateringsvalgene for punkter og nummerering.

Velg Tilordne til usortert liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med koden. Velg
Konverter til tekst for å formatere med koden og bruke punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign,
inkluderes også underpunkter.

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter..
Tilordne til sorterte lister: konverterer nummererte lister til listeelementer, som formateres i HTML med koden.
Konverter til tekst: konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med avsnittets gjeldende nummer som tekst.

Starter nettleseren, hvis den finnes.

Bildevalg

Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML.

Eksporterer originalbildet til undermappen “<dokumentnavn>-webbilder”. Når dette valget er valgt, er alle andre valg nedtonet.

Lar deg endre innstillinger for å angi hvordan bildet skal eksporteres.

I stedet for å eksportere bilder til en undermappe, kan du med dette valget skrive inn en lokal URL-adresse (for
eksempel "bilder/") som vises foran bildefilen. I HTML-koden viser koblingsattributtet banen og filtypen du angir. Dette valget er spesielt
effektivt når du selv konverterer bilder til Internett-kompatible bilder.

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Velg oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard,
mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan velge en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du
kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Angi om bildestørrelsen er fast eller om størrelsen skal endres i forhold til teksten på siden. I forhold til tekstflyt angir en relativ
prosentverdi basert på tekstflyten i forhold til sidebredden i InDesign. Dette valget gjør at bildene blir skalert på nytt proporsjonalt i forhold til
teksten i leseområdet.

Angi bildejusteringen – venstre, midtstilt og høyre. Du kan også angi topp- og bunnutfylling.

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la
InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG
til bilder som skal komprimeres uten tap eller til bilder som har gjennomsiktige partier.

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.
Velg Tilpasset (Ingen spredning) for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små
fargeprikker for å simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og
Mac OS. Velg System (Win) eller System (Mac) for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede
resultater.
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JPEG-valg (bildekvalitet)

JPEG-valg (formateringsmetode)

Ignorer innstillinger for objekteksport

CSS-valg

Generer CSS

Legg til stilark

JavaScript-valg

Velg Linjesprang for å laste inn bilder gradvis ved at manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for
så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde
som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at
JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til
visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Ignorerer valg for objekteksport som er gjort for enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.

Avanserte valg

Bruk området Avansert for å angi valg for CSS og JavaScript.

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side.
Når du bruker CSS til å formatere en side, skiller du innhold fra visning. Innholdet på siden, HTML-koden, ligger i selve HTML-filen, mens CSS-
reglene som definerer visningen av koden, ligger i en annen fil (et eksternt malark) eller i HTML-dokumentet (vanligvis i overskriftsdelen). Du kan
for eksempel angir andre skriftstørrelser for markert tekst, og du kan bruke CSS til å styre formatet og plasseringen av elementer på blokknivå på
en Internett-side.

Angi om du vil at InDesign skal generere en CSS for den eksporterte filen. Hvis du velger valget Generer CSS, kan du
også velge valget Behold lokale overstyringer for å ta med den lokale formateringen som kursiv og fet skrift.

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel
"/styles/style.css". InDesign sjekker ikke om CSS eksisterer eller er gyldig. Du kan bruke Dreamweaver til å bekrefte det eksterne CSS-
oppsettet.

Velg Legg til skript for å kjøre et JavaScript når HTML-siden åpnes. InDesign sjekker ikke om JavaScript eksisterer eller er
gyldig.
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Eksportere til Adobe PDF

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Adobe PDF
Eksportere til PDF for utskrift
Adobe PDF-forvalg
Tilpasse Adobe PDF-forvalg
Laste inn Adobe PDF-forvalg
Panelet Bakgrunnsoppgaver

Adobe PDF

PDF (Portable Document Format) er et universelt filformat som beholder skriftene, bildene og layouten til kildedokumenter som er opprettet i et
stort antall programmer på flere forskjellige plattformer. Adobe PDF er standarden for sikker, pålitelig distribusjon og utveksling av elektroniske
dokumenter og skjemaer over hele verden. Adobe PDF-filer er kompakte og fullstendige, og de kan deles, vises og skrives ut av alle med
programmet Adobe Reader®, som er gratis.

Adobe PDF er svært effektivt i trykkeribaserte arbeidsflyter. Når du arkiverer grafikk i et sammensatt dokument i Adobe PDF-format, opprettes en
kompakt og pålitelig fil som du eller servicebyrået kan vise, redigere, organisere og prøvetrykke. Senere kan servicebyrået enten trykke PDF-filen
direkte eller behandle den ved å bruke verktøy til etterbehandlingsoppgaver, f.eks. forhåndskontroll, overlapping, utskyting og fargeseparasjon.

Når du lagrer i Adobe PDF-format, kan du velge å opprette en PDF/X-kompatibel fil. PDF/X (Portable Document Format Exchange) er en
delmengde av Adobe PDF som fjerner mange av farge-, skrift- og overlappingsvariablene som fører til utskriftsproblemer. PDF/X kan brukes
overalt der PDF-filer utveksles som digitale hovedfiler for trykkeriarbeid – på opprettelses- så vel som på utskriftsstadiet i arbeidsflyten, så lenge
programmene og utdataenhetene støtter PDF/X.

Adobe PDF-filer kan løse følgende problemer knyttet til elektroniske dokumenter:

Eksportere til PDF for utskrift

Du kan enkelt eksportere et dokument eller en bok til Adobe PDF ved å bruke standardinnstillingene for utskrifter av høy kvalitet, eller du kan
endre dem etter behov. PDF-eksportinnstillingene du angir, arkiveres med programmet og gjelder for alle nye InDesign-dokumenter eller -bøker du
eksporterer til PDF, helt til du endrer dem igjen. Hvis du raskt vil bruke egendefinerte innstillinger for PDF-filer, kan du bruke forvalg.

Du kan eksportere et dokument, en bok eller markerte dokumenter i en bok som én PDF-fil. Du kan også kopiere innhold fra InDesign-layouten til
utklippstavlen og automatisk opprette en PDF-fil av dette innholdet. (Dette er nyttig når du vil lime inn en PDF-fil i et annet program, for eksempel

Vanlig problem Adobe PDF-løsning

Mottakere kan ikke åpne filer fordi de ikke har programmene
filene ble opprettet med.

Alle kan åpne en PDF-fil, uansett hvor de befinner seg. Alt du
trenger, er programmet Adobe Reader, som er gratis.

Det er vanskelig å søke i arkiver som består av både
papirdokumenter og elektroniske dokumenter, de tar stor
plass, og de krever at du har programmet som dokumentene
ble opprettet med.

PDF-filer er kompakte, du kan søke i dem, og du kan åpne
dem når som helst ved hjelp av Reader. Koblinger gjør det
enkelt å navigere i PDF-filer.

Dokumenter vises ikke riktig på håndholdte enheter. Kodede PDF-filer gjør det mulig å tilpasse tekstflyten for
visning på mobile plattformer, for eksempel Palm OS®-,
Symbian™- og Pocket PC®-enheter.

Dokumenter med komplisert formatering er ikke tilgjengelige
for synshemmede.

Kodede PDF-filer inneholder informasjon om innhold og
struktur, noe som gjør dem tilgjengelige for skjermlesere.
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Merk:

Adobe Illustrator.)

Når du eksporterer en InDesign-fil til PDF, kan du bevare navigeringsobjekter, for eksempel oppføringer i innholdsfortegnelser og stikkordregistre
samt interaktive funksjoner som hyperkoblinger, bokmerker, medieklipp og knapper. Du kan også eksportere skjulte lag, ikke-utskrivbare lag og
ikke-utskrivbare objekter til PDF. Hvis du eksporterer en bok, kan du slå sammen lag med identiske navn ved hjelp av Bok-panelet.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter tilgjengelige PDF-dokumenter, kan du se Tilgjengelighet i Adobe InDesign.

Eksportere et åpent dokument til PDF for utskrift

1. Velg Fil > Eksporter.

2. Angi et navn og en plassering for filen.

3. For Lagre som filtype (Windows) eller Format (Mac OS), velg Adobe PDF (utskrift) og klikk deretter på Lagre.

Når du velger Adobe PDF (utskrift), kan du ikke inkludere interaktive objekter i PDF-filen. For å eksportere et interaktivt dokument til PDF, se
Opprette interaktive dokumenter for PDF.

4. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil bruke et forhåndsdefinert sett med jobbvalg, velger du et forvalg fra menyen Adobe PDF-forvalg.

Hvis du vil opprette en PDF/X-fil, kan du enten velge et PDF/X-forvalg fra menyen Adobe PDF-forvalg eller du kan velge et
forhåndsdefinert PDF/X-format fra menyen Standard.

Hvis du vil tilpasse valg, velger du en kategori fra listen til venstre og angir deretter valgene.

5. Velg den laveste PDF-versjonen som kreves for å åpne filene du oppretter, for Kompatibilitet.

6. Velg Eksporter (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Hvis du vil tilbakestille valgene til standardinnstillinger, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) i dialogboksen Eksporter Adobe
PDF og klikker på Tilbakestill. (Avbryt-knappen endres til Tilbakestill.)

Forberede lag før du eksporterer en bok til PDF

Når du eksporterer en bok til PDF, kan du vise og skjule InDesign-lag i PDF-dokumentet. Hvis du vil hindre at lagnavn dupliseres i PDF-filen, kan
du slå sammen lag for eksport.

Hvis valget Slå sammen lag med identiske navn for eksport er angitt, vises lagnavn under samme boknavn i Acrobat eller Reader. Hvis dette
valget ikke er angitt, vises lagnavn separat under hvert dokumentnavn.

1. Hvis du ikke vil at bestemte lag skal slås sammen, må du gi dem unike navn i hvert bokdokument.

Lagnavn skiller mellom små og store bokstaver, slik at lagene "Tre" og "tre" ikke slås sammen.

2. Velg Slå sammen lag med identiske navn for eksport på menyen i Bok-panelet.

Når du eksporterer boken til PDF, må du kontrollere at Opprett Acrobat-lag er angitt. For å kunne angi dette valget må du angi
Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senere for Kompatibilitet.

Eksportere en bok til PDF

1. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil opprette en PDF av hele boken, klikker du i et tomt område i Bok-panelet, slik at du fjerner markeringen av eventuelle
markerte dokumenter, og velger Eksporter bok som PDF på menyen i Bok-panelet.

Hvis du vil opprette en PDF av dokumenter i en bok, markerer du dokumentet eller dokumentene i Bok-panelet og velger Eksporter
valgte dokumenter til PDF på menyen i Bok-panelet.

2. Angi et navn og en plassering for PDF-filen, og velg deretter Arkiver.

3. Velg et forvalg fra listen Adobe PDF-forvalg, eller velg en kategori fra listen til venstre i dialogboksen Eksporter Adobe PDF, og tilpass
deretter valgene.

4. Velg Eksporter (Windows) eller Arkiver (Mac OS).
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Til toppen av siden

Utskrift av høy kvalitet

Illustrator Default (bare Illustrator)

Overdimensjonerte sider (bare Acrobat)

PDF/A-1b: 2005 (CMYK og RGB) (bare Acrobat)

PDF/X-1a (2001 og 2003)

Redusere størrelsen på PDF-filer

For PDF-filer som bare skal distribueres i visningsøyemed, vil du kanskje redusere størrelsen på PDF-filer når du eksporterer fra InDesign. Her er
noen teknikker som du kan bruke for å redusere størrelsen, i dialogboksen Eksporter Adobe PDF:

Velg [Minste filstørrelse] fra menyen Adobe PDF-forvalg.

Reduser bildene til 72 ppt (piksler per tomme) i Komprimering-området, velg Automatisk komprimering, og velg enten Lav eller Middels
bildekvalitet for bilder i farger og gråtoner. Når du arbeider med fotografier, bør du angi Automatisk (JPEG) for komprimering. Når du arbeider
med bilder som hovedsakelig består av rene farger, for eksempel diagrammer, bør du bruke ZIP-komprimering.

Bruk Trykkfargebehandling i Utskrift-området til å konvertere spotfarger til prosessfarger.

Hvis du vil redusere størrelsen på PDF-filer, kan du åpne PDF-filen i Acrobat 8.0 eller en nyere versjon, velge Dokument > Reduser filstørrelse
og deretter angi kompatibilitetsnivået. Hvis du vil ha bedre kontroll, velger du Avansert > PDF-optimalisering.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan redusere størrelsen på PDF-filer, kan du se i hjelpen til Acrobat og på Adobes Internett-
område.

Adobe PDF-forvalg

Et PDF-forvalg er en gruppe innstillinger som påvirker opprettelsen av en PDF-fil. Disse innstillingene er utformet for å balansere filstørrelse med
kvalitet, avhengig av hvordan PDF-filen skal brukes. De fleste forvalg kan deles mellom Adobe Creative Suite-komponenter, inkludert InDesign,
Illustrator, Photoshop og Acrobat. Du kan også opprette og dele egendefinerte forvalg for dine spesifikke utdatakrav.

Noen av forvalgene nedenfor er ikke tilgjengelige før du – om nødvendig – flytter dem fra Extras-mappen (der de ble installert som standard) til
Settings-mappen. Mappene Extras og Settings finnes vanligvis under (Windows Vista og Windows 7) ProgramData\Adobe\Adobe PDF,
(Windows XP) Documents and Settings\All Users\Programdata\Adobe\Adobe PDF, eller (Mac OS) Bibliotek/Application Support/Adobe PDF. Noen
forvalg er ikke tilgjengelige i enkelte Creative Suite-komponenter.

De egendefinerte innstillingene finnes under (Windows XP) Documents and Settings/[brukernavn]/Programdata/Adobe/Adobe PDF/Settings,
(Windows Vista og Windows 7) Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings eller (Mac OS)
Users/[brukernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Se gjennom PDF-innstillingene med jevne mellomrom. Innstillingene tilbakestilles ikke automatisk til standardinnstillingene. Programmer og
verktøy som oppretter PDF-filer, bruker det sist definerte eller valgte settet med PDF-innstillinger.

Oppretter PDF-filer for kvalitetsutskrift på skrivebordsskrivere og prøvetrykkenheter. Dette forvalget bruker PDF 1.4,
reduserer oppløsningen for farge- og gråtonebilder til 300 ppi og for monokrombilder til 1200 ppi, bygger inn delsett av alle skrifter, beholder farger
uendret og slår ikke sammen gjennomsiktighet (for filtyper som støtter gjennomsiktighet). Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat 5.0 og Acrobat
Reader 5.0 og senere. I InDesign oppretter dette forvalget også kodede PDF-filer.

Oppretter PDF-filer med alle Illustrator-data intakte. PDF-filer som opprettes med dette forvalget, kan åpnes
igjen i Illustrator uten at data går tapt.

Oppretter PDF-filer som er egnet for visning og utskrift av tekniske tegninger som er større enn
200 x 200 tommer. Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat og Reader 7.0 og senere.

Brukes for langtidsoppbevaring (arkivering) av elektroniske dokumenter. PDF/A-1b bruker
PDF 1.4 og konverterer alle farger til enten CMYK eller RGB, avhengig av hvilken standard du velger. Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat og
Reader 5.0 og senere.

PDF/X-1a krever at alle skriftene bygges inn, at de aktuelle merkene og utfallene angis, og at fargene vises som
CMYK, spotfarger eller begge. Kompatible filer må inneholde informasjon som beskriver utskriftsforholdet de er klargjort for. PDF-filer opprettet
med PDF/X-1a-kompatibilitet, kan åpnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og senere.
PDF/X-1a bruker PDF 1.3, reduserer oppløsningen for farge- og gråtonebilder til 300 ppi og for monokrombilder til 1200 ppi, bygger inn delsett av
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PDF/X-3

PDF/X-4 (2008)

Trykkvalitet

Minste filstørrelse

Magasinannonser 2006 (Japan)

Standard (bare Acrobat)

Til toppen av siden

alle skrifter, oppretter ukodede PDF-filer og slår sammen gjennomsiktighet ved hjelp av innstillingen Høy oppløsning.
Merk: Forvalgene PDF/X-1-a:2003 og PDF/X-3 (2003) plasseres på datamaskinen under installasjon, men de blir ikke tilgjengelige før du flytter
dem fra Extras-mappen til Settings-mappen.

Dette forvalget oppretter en PDF basert på ISO-standarden PDF/X-3:2002. PDF-filen som opprettes med denne innstillingen, kan åpnes
i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og nyere.

Dette forvalget, som oppretter ISO PDF/X-4:2008-kompatible filer, støtter live gjennomsiktighet (gjennomsiktighet slås ikke
sammen) og ICC-fargestyring. PDF-filer som eksporteres med dette forvalget, er i PDF 1.4-format for CS5 og PDF 1.6-format for CS5.5 og nyere.
Bilder får redusert oppløsning og komprimeres, og skrifter bygges inn på samme måte som med innstillingene PDF/X-1a og PDF/X-3. Du kan
opprette PDF/X-4:2008-kompatible PDF-filer direkte fra Creative Suite 4- og 5-komponenter, inkludert Illustrator, InDesign og Photoshop.
Acrobat 9 Pro har funksjoner for å validere og forhåndskontrollere om PDF-filer er kompatible med PDF/X-4:2008, og for å konvertere ikke-PDF/X-
filer til PDF/X-4:2008 om mulig.
Adobe anbefaler at PDF/X-4:2008 brukes som PDF-filformat for trykkeribaserte PDF-arbeidsflyter. Det gir best resultat.

Oppretter PDF-filer for trykkeriarbeid av høy kvalitet (for eksempel digital utskrift eller separasjoner til en fotosetter eller platepresse),
men oppretter ikke filer som er PDF/X-kompatible. I dette tilfellet har kvaliteten på innholdet høyest prioritet. Målet er å beholde all PDF-
filinformasjonen som trengs for at et trykkeri skal kunne trykke dokumentet riktig. Dette settet med alternativer bruker PDF 1.4, konverterer farger
til CMYK, reduserer oppløsningen for farge- og gråtonebilder til 300 ppt og for monokrombilder til 1200 ppt, bygger inn delsett av alle skrifter og
beholder gjennomsiktighet (for filtyper som støtter gjennomsiktighet).
Du kan åpne disse PDF-filene i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og senere.
Merk: Før du oppretter en Adobe PDF-fil som skal sendes til et trykkeri, bør du undersøke hva utskriftsoppløsningen og andre innstillinger skal
være, eller be om en .joboptions-fil med de anbefalte innstillingene. Det kan hende du må tilpasse Adobe PDF-innstillingene for et bestemt
servicebyrå og tilby din egen .joboptions-fil.

Oppretter PDF-filer for visning på web eller intranett eller for e-postdistribusjon. Dette alternativsettet bruker komprimering,
samplingsreduksjon og en relativt lav bildeoppløsning. Det konverterer alle farger til sRGB og bygger inn skrifter. Det optimaliserer også filer for
nedlasting med én side om gangen. For å få best mulig resultat bør du unngå å bruke dette forvalget hvis PDF-filen skal trykkes.
Du kan åpne disse PDF-filene i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og senere.

Dette forvalget oppretter en PDF basert på opprettelsesreglene utformet av Digital Data Delivery-komiteen.

Oppretter PDF-filer som skal skrives ut på skrivebordsskrivere eller digitale kopimaskiner, publiseres på en CD eller
sendes til en kunde som prøvetrykk. Dette settet med alternativer bruker komprimering og oppløsningsreduksjon for å holde filstørrelsen nede,
men bygger også inn delsett av alle (tillatte) skrifter som brukes i en fil, konverterer alle farger til sRGB og skriver ut i middels oppløsning. Vær
oppmerksom på at delsett av Windows-skrifter ikke bygges inn som standard. PDF-filer opprettet med denne innstillingsfilen, kan åpnes i Acrobat
6.0 og Acrobat Reader 6.0 og senere.

Tilpasse Adobe PDF-forvalg

Selv om PDF-forvalgene som er standard, er basert på de beste rutinene, kan det hende at arbeidsflyten din, eller arbeidsflyten til trykkeriet,
krever spesielle PDF-innstillinger som ikke finnes i noen av de innebygde forvalgene. Hvis dette er tilfelle, kan du eller trykkeriet lage
egendefinerte forvalg. Adobe PDF-forvalg arkiveres som *.joboptions-filer.

1. Velg Fil > Adobe PDF-forvalg > Definer.

2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil opprette et nytt forvalg, velger du Ny. Hvis du vil basere det nye forvalget på et eksisterende forvalg, markerer du først
forvalget. Angi PDF-valg, og velg OK. (Se Adobe PDF-forvalg.)

Hvis du vil redigere et eksisterende egendefinert forvalg, markerer du det, og deretter velger du Rediger. (Du kan ikke redigere
standardforvalgene.) Angi PDF-valg, og velg OK.

Hvis du vil slette et forvalg, markerer du det, og deretter velger du Slett.

Hvis du vil arkivere et forvalg på et annet sted enn i standardmappen Settings i mappen Adobe PDF, markerer du det, og deretter velger
du Arkiver som. Angi et arkiveringssted, og velg Arkiver.
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Windows XP

Windows Vista og Windows 7

Mac OS

Til toppen av siden

Du kan også lage et egendefinert forvalg når du arkiverer en PDF-fil. Dette gjør du ved å velge Arkiver forvalg nederst i dialogboksen Eksporter
Adobe PDF. Skriv inn et navn på forvalget, og velg OK.

Laste inn Adobe PDF-forvalg

Nye PDF-forvalg (*.joboptions-filer) som du oppretter, arkiveres i mappen Settings på følgende steder:

Documents and Settings\[brukernavn]\Programdata\Adobe\Adobe PDF

Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe PDF

Bruker/[brukernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe PDF

Disse forvalgene vises automatisk i menyen Adobe PDF-forvalg.

Tilleggsforvalg for InDesign PDF er installert i mappen Adobe PDF\Extras i systemet. Bruk søkefunksjonen på systemet for å finne flere
*.joboptions-filer. Du kan også motta egendefinerte PDF-forvalg fra trykkerier og kollegaer. For at disse forvalgene skal oppføres på listen Adobe
PDF-forvalg, må de flyttes til mappen Settings enten manuelt eller ved hjelp av kommandoen Last inn.

Laste inn PDF-forvalg

Kommandoen Last inn er nyttig hvis du vil laste inn PDF-forvalg som noen har sendt deg, eller som stammer fra InDesign CS2.

1. Velg Fil > Adobe PDF-forvalg > Definer.

2. Velg Last inn, og velg *.joboptions-filen du vil laste inn.

*.joboptions-filen kopieres til mappen Settings der nye PDF-forvalg arkiveres.

Hvis du vil gjøre en *.joboptions-fil tilgjengelig på menyen Adobe PDF-forvalg, kan du også dra den til mappen Settings der PDF-forvalgene
arkiveres.

Konvertere PDF-forvalg fra InDesign CS

InDesign CS og eldre versjoner eksporterer PDF-forvalg med filtypen PDFS, mens InDesign CS2 og nyere eksporterer PDF-forvalg med filtypen
JOBOPTIONS. Når du importerer en PDFS-fil, konverteres den til en *.joboptions-fil, og innstillingene overstyres om nødvendig. Hvis for eksempel
Monitor RGB var valgt som målprofil i Utskrift-området i InDesign CS, endres det automatisk til Dokument-RGB i InDesign CS4.

1. Velg Fil > Adobe PDF-forvalg > Definer.

2. Velg Last inn.

3. Velg Filer med PDF-innstillinger i forrige versjon (*.pdfs) på Filtype-menyen (Windows) eller Alle filer på Aktiver-menyen (Macintosh).

4. Dobbeltklikk på filen du vil konvertere.

Filen markeres i listen over Adobe PDF-forvalg.

Panelet Bakgrunnsoppgaver

Takket være muligheten til å eksportere PDF-filer i bakgrunnen, kan du fortsette å arbeide i dokumentet i stedet for å måtte vente til InDesign er
ferdig med eksporten. Du kan også plassere flere PDF-eksporter i kø i bakgrunnen. Bruk panelet Bakgrunnsoppgaver til å vise fremdriften til
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eksportprosessene.

1. Eksporter ett eller flere dokumenter til Adobe PDF.

2. Velg Vindu > Verktøy > Bakgrunnsoppgaver hvis du vil se fremdriften.

Adobe PDF-valg

PDF-kompatibilitetsnivåer

Opprette interaktive dokumenter for PDF
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Eksportere til JPEG-format

Markering

Område

Marker alt

Oppslag

Innebygg fargeprofil

Bruk innstillinger for utfallende dokument

Utjevning

Simuler overtrykk

JPEG bruker en standardisert metode for bildekomprimering til å komprimere bilder i farger eller gråtoner for visning på skjermen. Bruk
kommandoen Eksporter til å eksportere en side, et oppslag eller et markert objekt i JPEG-format.

1. Marker et objekt som skal eksporteres, om ønskelig. (Du trenger ikke markere noe hvis du eksporterer en side eller et oppslag.)

2. Velg Fil > Eksporter.

3. Angi en plassering og et filnavn.

4. Velg JPEG for Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klikk Arkiver.

Dialogboksen Eksporter JPEG vises.

5. Gjør ett av følgende under delen Eksporter.

Eksporter markert objekt.

Angi sidetallet for siden(e) du vil eksportere. Skill sidetall i et område ved å bruke en bindestrek, og skill flere sider eller områder
ved å bruke komma.

Eksporter alle sidene i dokumentene.

Eksporter motstående sider i et oppslag til én enkelt JPEG-fil. Ikke velg denne innstillingen hvis du vil eksportere hver av sidene i
et oppslag som en egen JPEG-fil.

6. Under Kvalitet finner du valg som angir hvordan filkomprimeringen (mindre filstørrelse) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten:

Maksimum inkluderer alle tilgjengelige bildedata for høy oppløsning i den eksporterte filen. Dette krever størst diskplass. Bruk dette
valget hvis filen skal skrives ut på en utenhet med høy oppløsning.

Lav inkluderer bare versjoner i skjermoppløsning (72 ppt) av monterte punktgrafikkbilder i den eksporterte filen. Bruk dette valget hvis
filen bare skal vises på skjermen.

Middels og Høy inkluderer flere bildedata enn Lav, men bruker ulike komprimeringsnivåer for å begrense filstørrelsen.

7. Angi et av følgende valg for Formateringsmetode:

Hvis du velger Progressiv, vises et JPEG-bilde med økende detaljnivå under nedlasting til en nettleser.

Grunnlinje viser et JPEG-bilde etter at nedlastingen er fullført.

8. Velg eller skriv inn oppløsningen for det eksporterte JPEG-bildet..

9. Angi fargerommet for den eksporterte filen. Du kan velge om du vil eksportere som RGB, CMYK eller Grå.

10. Velg blant elementene nedenfor, og klikk deretter på Eksporter.

Når dette alternativet er valgt, blir dokuments fargeprofil bygd inn i den eksporterte JPEG-filen. Navnet på
fargeprofilen vises med liten skrift til høyre for alternativet. Du kan velge profil for dokumentet ved å velge Rediger > Tilordne profiler før du
eksporterer til JPEG.

Hvis du velger Grå på Fargerom-menyen, deaktiveres Innebygg fargeprofil.

Hvis denne innstillingen er valgt, vises utfallsområdet angitt i Dokumentoppsett, i den
resulterende JPEG-filen. Innstillingen deaktiveres hvis du velger Markering.

Utjevning jevner ut ujevne kanter på tekst og punktgrafikkbilder.

Denne innstillingen ligner funksjonen Forhåndsvisning av overtrykk, men fungerer for alle valgte fargerom. Hvis denne
innstillingen er valgt, simulerer den eksporterte JPEG-filen i InDesign virkningen av å overtrykke spotfarger med forskjellige nøytrale
tetthetsverdier ved å konvertere spotfarger til prosessfarger for trykking.

JPEG-filer (*.jpg)
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Eksportere innhold for EPUB | CS6

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Merk:

Til toppen av siden

Oversikt
Eksportere til EPUB
Valg for EPUB-eksport

Generelle valg for EPUB
Valg for EPUB-bilde
Avanserte valg for EPUB

EPUB-ressurser

Oversikt

Før du eksporterer layouten din til EPUB, kan du gjøre noen finjusteringer for å sørge for at eksporten fungerer som den skal.

Legge til forankret grafikk – Forankre grafikk i tekstflyter slik at du kan kontrollere hvordan de posisjoneres i forhold til den eksporterte
teksten. Se Forankrede objekter.
Valg for objekteksport – Spesifiser eksportvalg for monterte objekter. Se Valg for objekteksport.
Tilordne maler til eksportkoder – Tilordne tegn- og avsnittsmaler til HTML-koder og -klasser. Se Tilordne maler til eksportkoder.
Velg innhold og rekkefølge – Bruk artikkelpanelet til å velge innholdet som skal eksporteres, og rekkefølgen det skal vises i. Se Artikler Du
kan også ordne innhold basert på sidelayout eller XML-strukturen.

Eksportere til EPUB

Du kan eksportere et dokument eller en bok som en e-bok i EPUB-format som kan flytes på nytt, og som er kompatibel med e-
bokleserprogramvare.

1. Gjør ett av følgende:

Åpne dokumentet og velg Fil > Eksporter.

Åpne en bok, og velg Eksporter bok som EPUB fra bokpanelmenyen.

2. Angi et filnavn og en plassering.

3. Velg EPUB fra listen over filtyper, og klikk deretter på Lagre.

4. I dialogboksen Eksportvalg for EPUB angir du ønskede valg under Generelt, Bilde og Avansert.

InDesign oppretter en enkelt EPUB-fil med det XHTML-baserte innholdet. Hvis det er definert, kan den eksporterte filen inneholde et omslagsbilde.
Omslagsbildet opprettes fra et bilde eller ved å rastrere den første siden i det angitte dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok).
Miniatyren brukes til å vise boken i EPUB-leseprogrammene eller i bibliotekvisningen i Digital Editions Reader. Du trenger et EPUB-leseprogram
for å vise filen. Du kan også bruke Adobe Digital Editions-programvaren, som du kan laste ned gratis fra Adobes Internett-område.

EPUB-filen er hovedsakelig en ZIP-fil. Du kan vise og redigere innholdet en EPUB-fil ved å endre filtypen fra .epub til .zip og deretter pakke ut
innholdet. Dette er spesielt nyttig når du skal redigere CSS-filen.

InDesign-objekter som tekstrammer og objekter som inneholder monterte bilder, eksporteres alltid når du velger alternativet Basert på
sidelayout. Tomme objekter eksporteres ikke, hvis ikke du har angitt en innstilling for InDesign-objektet via Valg for objekteksport som gjør at de
eksporteres som JPEG-, GIF- eller PNG-filer.

Valg for EPUB-eksport
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Versjon

EPUB2.0.1

EPUB 3.0

EPUB 3.0 med Layout

Forside

Ingen

Rastrer første side

Velg bilde

Mal for innholdsfortegnelse

Marger

Innholdsrekkefølge

Basert på sidelayout

Samme som XML-struktur

Samme som artikkelpanel

Plasser fotnote etter avsnitt

Fjern tvungne linjeskift

Punktmerking

Generelle valg for EPUB

Generelt-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor.

Angi en versjon for EPUB. 

EPUB 2.0.1 er en standard som ble godkjent av IDPF i 2007. Dette formatet støttes av et bredt utvalg av enheter.

EPUB 3.0 er en standard som ble godkjent av IDPF i 2011. Dette formatet støtter også lyd, video, javascript og japansk vertikal
tekst. De nye funksjonene vil imidlertid ikke fungere på lesere eller enheter som ikke støtter EPUB 3.0-standarden.

Dette er et eksperimentelt format utviklet av Adobe Systems. Det støtter flere kolonner, tekstflyt og andre
kontroller, slik at dine layouter ser bra ut i alle formater. Denne funksjonen virker bare med spesifikke leserteknologier.

Angir omslagsbildet for e-boken. Velg ett av følgende:

Hvis det er merket av for dette valget, blir det ikke lagt til noe omslagsbilde på e-boken.

Hvis det er merket av for dette valget, opprettes det en bildefil ved å rastrere den første siden i e-boken, og dette
brukes som omslag.

Hvis det er merket av for dette valget, kan du angi et bilde fra datamaskinen som brukes som omslag.

Angi dette valget hvis du vil generere en innholdsfortegnelse basert på den valgte malen for innholdsfortegnelse.
Angi malen for innholdsfortegnelse som du vil bruke for å lage innholdsfortegnelsen i e-boken, på menyen Mal for innholdsfortegnelse. Du kan
velge Layout > Definer maler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-boken.

Angi verdier for Topp-, Bunn-, Venstre- og Høyre-marger i piksler. Hvis du vil bruke den samme verdien for alle marger, klikker du på
Begrensninger-ikonet. 

Angi rekkefølgen sideelementene eksporteres i.

Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.
Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til
bunn. I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke utformingselementene i ønsket
leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av
dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises
kanskje ikke de eksporterte designelementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

Rekkefølgen på kodene i strukturvisningen bestemmer leserekkefølgen. Se Kode sideobjekter.

Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres.
Se Inkludere artikler for eksport.

Merk av for å plassere fotnoter etter avsnittene. Hvis merkingen fjernes, blir fotnoter omgjort til sluttnoter.

Merk av for å fjerne alle myke linjeskift i e-boken som eksporteres.

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden.
Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign,
inkluderes også underpunkter.

739

http://help.adobe.com/nb_NO/indesign/cs/using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-70aba.html
http://idiom-q-win-1/no/indesign/urlpointers/help.adobe.com/using/WS8c5bc4f64c7a4a3d78b7a8b312dbccaf5b2-8000.html


Tall

Tilordne til ordnet liste

Tilordne til statisk ordnet liste

Konverter til tekst

Vis EPUB etter eksport

Behold utseende fra layout

Oppløsning (ppt)

Bildestørrelse

Bildejustering og mellomrom

Sett inn sideskift

Innstillinger gjelder forankrede objekter

Bildekonvertering

GIF-valg (palett)

JPEG-valg (bildekvalitet)

JPEG-valg (formateringsmetode)

Ignorer innstillinger for objektkonvertering

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.

Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på gjeldende
nummer for avsnittet i InDesign.

Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Åpner EPUB i standardprogrammet som er valgt for lesing av EPUB hvis det finnes.

Valg for EPUB-bilde

Bilder-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor. Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML, fra
Bildekonvertering-menyen.

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Velg oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard,
mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan velge en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du
kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Angi om bildestørrelsen er fast eller om størrelsen skal endres i forhold til siden. Hvis du velger at den skal endres i forhold til
sidestørrelsen, angis en relativ prosentverdi basert på bildestørrelsen i forhold til sidebredden i InDesign. Dette valget gjør at bildene blir skalert på
nytt proporsjonalt i forhold til bredden på leseområdet.

Angi bildejustering, venstre, midten, høyre og mellomrom foran og bak.

Merk av for å sette inn sideskift i forbindelse med bilder. Sideskift kan settes inn før bildet, etter bildet eller før og etter bildet.

Merk av for å bruke disse innstillingene for alle forankrede objekter.

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la
InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG
for bilder uten tap eller for bilder som inkluderer gjennomsiktighet.

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.
Velg Tilpasset for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å
simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg
System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.
Velg Linjesprang for å laste inn bilder gradvis ved at manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for
så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde
som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at
JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til
visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Ignorerer valg for objekteksport som er gjort for enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.
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Del dokument

Inkluderer metadata for dokument

Utgiver

Unik ID

CSS-valg

Inkluder maldefinisjoner

Behold lokale overstyringer

Inkluder innbyggbare skrifter

Legg til stilark

Legg til skript

Til toppen av siden

Avanserte valg for EPUB

Innhold-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor.

Du kan dele inn e-boken etter den angitte avsnittsmalen. Hvis du deler e-boken, blir det flere HTML-filer i EPUB-pakken, men det
kan være nyttig å dele opp store filer, og det gir bedre ytelse i EPUB-leseprogrammene.

Metadataene fra dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte
filen.

Angi utgiverinformasjonen som vises i metadataene for e-boken. Du kan angi en URL-adresse for utgiveren, slik at de som
mottar e-boken, kan gå til utgiverens webside.

Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. En unik identifikator opprettes og vises automatisk.Du kan fjerne den og angi
en unik identifikator.

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side.
Når du bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon.

Når du eksporterer til EPUB, kan du opprette en liste med CSS-maler som kan redigeres.

Hvis denne innstillingen er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Inkluderer alle skrifter som kan bygges inn, i e-boken. Skrifter inkluderer innbyggingsbiter som avgjør om
skriften kan bygges inn eller ikke.

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel
"/maler/mal.css". InDesign kontroller ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor kontrollere CSS-oppsettet.

Angi URL-en til et eksisterende JavaScript. InDesign kontroller ikke om JavaScript-filen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor
kontrollere JavaScript-oppsettet.

EPUB-ressurser

Bruk følgende koblinger for å få mer informasjon om EPUB-formatet.

Hvis du vil ha mer informasjon om EPUB-spesifikasjonen, kan du se www.idpf.org.

Last ned et gratis eksemplar av Digital Editions-leseren fra www.adobe.com/no/products/digitaleditions.

Se bloggen Digital Editions hvis du vil vite mer om Digital Editions.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer til Kindle, kan du se dokumentet om InDesign til Kindle (PDF).

Lær hvordan du konverterer InDesign-filer til EPUB-formatet, så kan du begynne å selge e-bøkene dine for visning på Apple iPad. Se
dokumentet om InDesign til iPad.
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Eksportere innhold til HTML | CS6 og CS5.5

Hva blir eksportert

Hva som ikke eksporteres

Eksportere

Innholdsrekkefølge/rekkefølge

Eksportere til HTML er en enkel måte å klargjøre InDesign-innholdet for Internett på. Når du eksporterer innhold til HTML, kan du kontrollere
hvordan tekst og bilder eksporteres. InDesign beholder navn på avsnitt, tegn, objekt, tabell og cellemaler som er brukt i det eksporterte innholdet,
ved å markere HTML-innholdet med CSS-malklasser med samme navn. Hvis du bruker Adobe Dreamweaver eller et annet CSS-aktivert HTML-
redigeringsprogram, kan du raskt bruke formatering og layout på innholdet.

InDesign eksporterer alle artikler, koblet og innebygd grafikk, SWF-filmfiler, fotnoter, tekstvariabler (som tekst), punktmerkede
og nummererte lister, interne kryssreferanser og hyperkoblinger som hopper til tekst eller websider. Tabeller eksporteres også, men noe
formatering, som tabell- og cellestreker, eksporteres ikke. Tabeller tilordnes unike ID-er, slik at de kan refereres til som Spry-datasett i
Dreamweaver. Monterte lyd- og h.264 videofiler er omgitt av HTML5-koder: <lyd> og <video>.

InDesign eksporterer ikke objekter du tegner (for eksempel rektangler, ovaler og mangekanter), hyperkoblinger
(bortsett fra de som hopper til websider, og koblinger som brukes på tekst som hopper til tekstankere i samme objekt), innlimte objekter (inkludert
innlimte Illustrator-bilder), tekst som er gjort om til vektorer, XML-koder, bøker, bokmerker, SING-tegnvarianter, sideoverganger, stikkordmerker,
objekter på montasjebordet som ikke er markert, og som ikke berører siden, eller malsideobjekter (med mindre de er overstyrt eller markert før
eksport).

1. Hvis du ikke vil eksportere hele dokumentet, markerer du tekstrammene, tekstområdet, tabellcellene eller grafikken du vil eksportere.

2. Velg Fil > Eksporter, og velg HTML fra Arkiver som-listen.

3. Angi navn og plassering for HTML-dokumentet, og velg deretter Arkiver.

4. I dialogboksen Eksportvalg for HTML angir du ønskede valg under Generelt, Bilde og Avansert og klikker deretter OK.

Et dokument med det angitte navnet og filtypen HTML (for eksempel nyhetsbrev.html) opprettes. En undermappe for Internett-bilder (for eksempel
Internett-bilder til nyhetsbrev) arkiveres på samme sted hvis det er angitt.

HTML-eksportvalg

Angi følgende valg i dialogboksen HTML.

Generelle valg

Generelt-området inneholder følgende valg.

Angir om bare de markerte objektene eller hele dokumentet skal eksporteres. Hvis en tekstramme er valgt, eksporteres hele
artikkelen, inkludert overskytende tekst.
Hvis Dokument er valgt, eksporteres alle sideobjekter fra alle oppslag, bortsett fra malsideobjekter som ikke er overstyrt, og sideobjekter på
usynlige lag. XML-koder og genererte stikkordregistre og innholdsfortegnelser ignoreres også.

brukes til å angi leserekkefølgen på sideobjektene.
Basert på sidelayout
Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.
Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til
bunn. I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke utformingselementene i ønsket leserekkefølge.
Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av
dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises
kanskje ikke de eksporterte designelementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
Samme som XML-struktur
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Marg

Punktmerking

Tall

Tilordne til ordnet liste

Tilordne til statisk ordnet liste

Konverter til tekst

Vis HTML etter eksport

Kopier bilder

Original

Optimalisert

Kobling til serverbane

Behold utseende fra layout

Oppløsning (ppt)

Bildestørrelse

Bildejustering og mellomrom

Innstillinger gjelder forankrede objekter

Bildekonvertering

Hvis Samme som XML-struktur er valgt, styrer XML-strukturpanelet rekkefølgen for det eksporterte innholdet, og hvilket innhold som blir
eksportert. Hvis innholdet allerede er kodet, kan du ganske enkelt dra kodene i XML-strukturpanelet for å angi XHTML-eksportrekkefølgen.
Hvis innholdet ikke er kodet, kan du velge Legg til ukodete objekter på menyen i strukturpanelet for å generere koder som du kan endre
rekkefølgen for. Hvis du vil utelate et objekt fra eksporten, kan du slette koden i XML-strukturpanelet. (Innholdet i INDD-filen slettes ikke
selv om du sletter en kode.) Se Kode sideobjekter.
Samme som artikkelpanel
Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres. Se Inkludere artikler for eksport.

Angi en enkel marg i Ems eller piksler. Hvis du ønsker kompatibilitet for flere skjermer, er det best å angi margene i Ems. Den samme
verdien brukes for alle marger: topp, bunn, venstre og høyre.

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden.
Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign,
inkluderes også underpunkter.

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.

Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på gjeldende
nummer for avsnittet i InDesign.

Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Starter nettleseren, hvis den finnes.

Bildevalg

Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML.

Eksporterer originalbildet til undermappen “<dokumentnavn>-webbilder”. Når dette valget er valgt, er alle andre valg nedtonet.

Lar deg endre innstillinger for å angi hvordan bildet skal eksporteres.

I stedet for å eksportere bilder til en undermappe, kan du med dette valget skrive inn en lokal URL-adresse (for
eksempel "bilder/") som vises foran bildefilen. I HTML-koden viser koblingsattributtet banen og filtypen du angir. Dette valget er spesielt
effektivt når du selv konverterer bilder til Internett-kompatible bilder.

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Angi oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard,
mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan angi en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du
kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Angi om bildestørrelsen er fast eller om størrelsen skal endres i forhold til siden. Hvis du velger at den skal endres i forhold til
sidestørrelsen, angis en relativ prosentverdi basert på bildestørrelsen i forhold til sidebredden i InDesign. Dette valget gjør at bildene blir skalert på
nytt proporsjonalt i forhold til bredden på leseområdet.

Angi bildejustering, venstre, midten, høyre og mellomrom foran og bak.

Merk av for å bruke disse innstillingene for alle forankrede objekter.

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la
InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering.Bruk PNG
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GIF-valg (palett)

JPEG-valg (bildekvalitet)

JPEG-valg (formateringsmetode)

Ignorer innstillinger for objektkonvertering

CSS-valg

Innebygd CSS

Uten CSS

Ekstern CSS (CS5.5)

Tilleggs-CSS (CS6)

JavaScript-valg

til bilder som skal komprimeres uten tap eller til bilder som har gjennomsiktige partier.

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.
Velg Tilpasset for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å
simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg
System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.
Velg Linjesprang for å laste inn bilder gradvis ved at manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for
så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde
som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at
JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til
visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Ignorerer valg for objekteksport som er gjort for enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.

Avanserte valg

Bruk Avansert-området for å angi valg for CSS og JavaScript.

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side.
Når du bruker CSS til å formatere en side, skiller du innhold fra visning. Innholdet på siden, HTML-koden, ligger i selve HTML-filen, mens CSS-
reglene som definerer visningen av koden, ligger i en annen fil (et eksternt malark) eller i HTML-dokumentet (vanligvis i overskriftsdelen). Du kan
for eksempel angir andre skriftstørrelser for markert tekst, og du kan bruke CSS til å styre formatet og plasseringen av elementer på blokknivå på
en Internett-side.

Når du eksporterer til XHTML, kan du lage en liste over CSS-maler som vises i overskriftsdelen av HTML-filen med
deklarasjoner (attributter).
Hvis Inkluder maldefinisjoner er valgt, prøver InDesign å tilpasse attributtene for InDesign-tekstformateringen til de tilsvarende CSS-
attributtene. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, vil HTML-filen inneholde tomme deklarasjoner. Disse deklarasjonene kan du redigere
senere i Dreamweaver.
Hvis Behold lokale overstyringer er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Velg denne innstillingen for å utelate CSS-delen fra HTML-filen.

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel
"/maler/mal.css". InDesign sjekker ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig, så du bør bruke Dreamweaver til å bekrefte det eksterne
CSS-oppsettet.

Angi CSS ved hjelp av knappen Legg til stilark.

Velg Kobling til eksternt JavaScript for å kjøre et JavaScript når HTML-siden åpnes. Angi URL-adressen for JavaScript. Dette er
vanligvis en relativ URL-adresse. InDesign sjekker ikke om JavaScript eksisterer eller er gyldig.
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Eksportere innhold for EPUB | CS5.5

Merk:

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Inkluderer metadata for dokument

Legg til utgiveroppføring

Unik identifikator

EPUB-omslag

Ikke omslagsbilde

EPUB-ressurser
Generelle eksportvalg for EPUB
Bildevalg for EPUB
Innholdsvalg for EPUB

Du kan eksportere et dokument eller en bok som en e-bok i EPUB-format som kan flytes på nytt, og som er kompatibel med leserprogramvaren
Adobe Digital Editions og annen leseprogramvare for e-bøker.

1. Gjør ett av følgende:

Åpne dokumentet og velg Fil > Eksporter.

Åpne en bok, og velg Eksporter bok som EPUB fra bokpanelmenyen.

2. Angi et filnavn og en plassering.

3. Velg EPUB fra listen over filtyper, og klikk deretter på Lagre.

4. I dialogboksen Eksportvalg for EPUB angir du ønskede valg under Generelt, Bilde og Innhold og velger deretter Eksporter.

InDesign oppretter en enkelt EPUB-fil med det XHTML-baserte innholdet. Hvis det er definert, kan den eksporterte filen inneholde et omslagsbilde.
Omslagsbildet opprettes fra et bilde eller ved å rastrere den første siden i det angitte dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok).
Miniatyren brukes til å vise boken i EPUB-leseprogrammene eller i bibliotekvisningen i Digital Editions Reader. Du trenger et EPUB-leseprogram
for å vise filen. Du kan også bruke Adobe Digital Editions-programvaren, som du kan laste ned gratis fra Adobes Internett-område.

EPUB-filen er hovedsakelig en ZIP-fil. Du kan vise og redigere innholdet i en EPUB-fil ved å endre filtypen fra .epub til .zip og deretter trekke ut
innholdet. Dette er spesielt nyttig når du skal redigere CSS-filen.

InDesign-objekter som tekstrammer og objekter som inneholder monterte bilder, eksporteres alltid når du velger alternativet Basert på
sidelayout. Tomme objekter eksporteres ikke, hvis ikke du har angitt en innstilling for InDesign-objektet via Valg for objekteksport som gjør at de
eksporteres som JPEG-, GIF- eller PNG-filer.

EPUB-ressurser
Bruk følgende koblinger for å få mer informasjon om EPUB-formatet.

Hvis du vil ha mer informasjon om EPUB-formatet, kan du se www.idpf.org.

Last ned et gratis eksemplar av Digital Editions-leseren fra www.adobe.com/no/products/digitaleditions.

Se bloggen Digital Editions hvis du vil vite mer om Digital Editions.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer til Kindle, kan du se dokumentet om InDesign til Kindle (PDF).

Lær hvordan du konverterer InDesign-filer til EPUB-formatet, så kan du begynne å selge e-bøkene dine for visning på Apple iPad. Se
dokumentet om InDesign til iPad.

Generelle eksportvalg for EPUB
Generelt-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor.

Metadataene fra dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte
filen.

Angi utgiverinformasjonen som vises i metadataene for e-boken. Du kan angi en URL-adresse for utgiveren, slik at de
som mottar e-boken, kan gå til utgiverens webside.

Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. Du kan angi attributtet for den unike identifikatoren. Hvis du lar dette feltet
være tomt, blir det automatisk opprettet en unik identifikator.

Angir omslagsbildet for e-boken. Velg ett av følgende:

Hvis det er merket av for dette valget, blir det ikke lagt til noe omslagsbilde på e-boken.
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Rastrer første side

Bruk eksisterende bildefil

Rekkefølge

Bokmarg

Punktmerking

Tall

Tilordne til ordnet liste

Tilordne til statisk ordnet liste

Konverter til tekst

Vis EPUB etter eksport

Til toppen av siden

Behold utseende fra layout

Oppløsning (ppt)

Bildestørrelse

Bildejustering og mellomrom

Sett inn sideskift

Innstillinger gjelder forankrede objekter

Bildekonvertering

GIF-valg (palett)

Hvis det er merket av for dette valget, opprettes det en bildefil ved å rastrere den første siden i e-boken, og dette
brukes som omslag.

Hvis det er merket av for dette valget, kan du angi et bilde fra datamaskinen som brukes som omslag.

brukes til å angi rekkefølgen som sideobjektene eksporteres i.
Baser på sidelayout
Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.
Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til bunn. I
enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke utformingselementene i ønsket leserekkefølge. Bruk
Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av dokumentets
innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke de
eksporterte designelementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
Samme som XML-struktur
Rekkefølgen på kodene i strukturvisningen bestemmer leserekkefølgen. Se Kode sideobjekter.
Samme som artikkelpanel
Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres. Se Inkludere artikler for eksport.

Angi en enkel marg i Ems eller piksler. Hvis du ønsker kompatibilitet for flere skjermer, er det best å angi margene i Ems. Den samme
verdien brukes for alle marger: topp, bunn, venstre og høyre.

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden.
Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign,
inkluderes også underpunkter.

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.

Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på gjeldende
nummer for avsnittet i InDesign.

Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Starter Adobe Digital Editions Reader, hvis den finnes.

Bildevalg for EPUB
Bilder-delen i dialogboksen Eksportvalg for Digital Editions inneholder valgene nedenfor. Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML, fra
Bildekonvertering-menyen.

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Angi oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard,
mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan angi en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du
kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Angi om bildestørrelsen er fast eller om størrelsen skal endres i forhold til siden. Hvis du velger at den skal endres i forhold til
sidestørrelsen, angis en relativ prosentverdi basert på bildestørrelsen i forhold til sidebredden i InDesign. Dette valget gjør at bildene blir skalert på
nytt proporsjonalt i forhold til bredden på leseområdet.

Angi om bildet skal justeres til venstre, til høyre eller midtstilles, og angi kantene øverst og nederst.

Merk av for å sette inn sideskift i forbindelse med bilder. Sideskift kan settes inn før bildet, etter bildet eller før og etter bildet.

Merk av for å bruke disse innstillingene for alle forankrede objekter.

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la
InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering.Bruk PNG
til bilder som skal komprimeres uten tap eller til bilder som har gjennomsiktige partier.

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.
Velg Tilpasset for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å
simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg
System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.
Velg Linjesprang for å laste inn bilder gradvis ved at manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for
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JPEG-valg (bildekvalitet)

JPEG-valg (formateringsmetode)

Ignorer innstillinger for objektkonvertering

Til toppen av siden

Format for EPUB-innhold

Bruk InDesigns mal for innholdsfortegnelse

Bryt dokument ved avsnittsmal

Plasser fotnote etter avsnitt

Fjern tvungne linjeskift

Generer CSS

Inkluder maldefinisjoner

Behold lokale overstyringer

Inkluder innbyggbare skrifter

Eksporter bare filnavn

Bruk eksisterende CSS-fil

så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde
som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at
JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til
visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Ignorerer valg for objekteksport som er gjort for enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.

Innholdsvalg for EPUB
Innhold-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor.

Angi om du vil bruke XHTML- eller DTBook-formatet. DTBook er et spesialisert format som retter seg mot sluttbrukere
med dårlig syn.

Angi dette valget hvis du vil generere en innholdsfortegnelse basert på den valgte malen for
innholdsfortegnelse. Angi malen for innholdsfortegnelse som du vil bruke for å lage innholdsfortegnelsen i e-boken, på menyen Mal for
innholdsfortegnelse. Du kan velge Layout > Definer maler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-
boken.

Du kan dele inn e-boken etter den angitte avsnittsmalen. Hvis du deler e-boken, blir det flere HTML-filer i
EPUB-pakken, men det kan være nyttig å dele opp store filer, og det gir bedre ytelse i EPUB-leseprogrammene.

Merk av for å plassere fotnoter etter avsnittene. Hvis merkingen fjernes, blir fotnoter omgjort til sluttnoter.

Merk av for å fjerne alle myke linjeskift i e-boken som eksporteres.

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-
side. Når du bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon.

Når du eksporterer til EPUB, kan du opprette en liste med CSS-maler som kan redigeres.

Hvis denne innstillingen er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Inkluderer alle skrifter som kan bygges inn, i e-boken. Skrifter inkluderer innbyggingsbiter som avgjør om
skriften kan bygges inn eller ikke.

Inkluderer bare udefinerte malnavn i EPUB-malarket.

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel
"/maler/mal.css". InDesign kontroller ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor kontrollere CSS-oppsettet.
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Eksportere

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Eksportere tekst
Eksportere innhold som skal brukes på Internett
Eksportere innhold til Dreamweaver (CS5)
Eksportere innhold for EPUB (CS5)
Eksportere innhold til Buzzword
Bruke fargeprøvebiblioteket for Internett

Eksportere tekst
Du kan arkivere en hel eller deler av en InDesign-artikkel i et filformat du kan åpne i andre programmer senere. Hver artikkel i et dokument
eksporteres til et eget dokument.

I InDesign kan du eksportere tekst til flere filformater, som er oppført i dialogboksen Eksport. De oppførte formatene brukes av andre programmer
og beholder kanskje mange av tekstspesifikasjonene, innrykkene og tabulatorene som er angitt i dokumentet.

Du kan arkivere deler av tekst- og sidelayoutelementer du ofte har bruk for, som tekstbiter.

1. Bruk tekstverktøyet  til å klikke i artikkelen du vil eksportere.
2. Velg Fil > Eksporter.
3. Angi et navn på og en plassering for den eksporterte artikkelen, og velg et tekstfilformat under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).

Hvis tekstbehandlingsprogrammet du bruker, ikke vises, kan du arkivere dokumentet i et format som programmet kan importere, for
eksempel RTF. Hvis tekstbehandlingsprogrammet ikke støtter et annet InDesign-eksportformat, bruker du et rent tekstformat. Merk at hvis
du eksporterer i rent tekstformat, fjernes alle tegnattributter fra teksten.

4. Velg Arkiver for å eksportere artikkelen i formatet du har valgt.

Hvis du vil beholde all formatering, bruker du eksportfilteret Kodet Adobe InDesign-tekst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se PDF-filen om
kodet tekst på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_no (PDF).

Eksportere innhold som skal brukes på Internett
Du har flere valg for tilpassing av InDesign-innhold for bruk på Internett:

Dreamweaver (XHTML) Eksportere en markering eller hele dokumentet til et vanlig, uformatert HTML-dokument. Du kan koble til bilder på en
server eller opprette en egen mappe for bilder. Deretter kan du bruke et HTML-redigeringsprogram, for eksempel Adobe Dreamweaver®, til å
formatere innholdet for Internett. Se Eksportere innhold til Dreamweaver (CS5).
Kopiere og lime inn Kopier tekst eller bilder fra InDesign-dokumentet, og lim det inn i redigeringsprogrammet for HTML.
Adobe PDF Eksporter et dokument til Adobe PDF, og publiser PDF-filen på Internett. PDF-filen kan inneholde interaktive objekter som filmer,
lydklipp, knapper og sideoverganger. Se Dynamiske PDF-dokumenter.
Flash (SWF) Eksporter til en SWF-fil som er klar til å vises umiddelbart i Flash Player eller på Internett. En SWF-fil kan inneholde knapper,
hyperkoblinger og sideoverganger, for eksempel bortskyvning, oppløsning og sidekrølling. Se Opprette interaktive SWF-filer (Flash) for Internett.
Flash (FLA) Eksporter til en FLA-fil som kan redigeres i Adobe Flash Professional. Se Opprette FLA-filer (Flash) for Internett.
Digital Editions (EPUB) Eksporter et dokument eller en bok som en XHTML-basert e-bok som kan flytes på nytt, og som er kompatibel med
leserprogramvaren Adobe Digital Editions. Se Eksportere innhold for EPUB (CS5).
XML For avanserte tilpassingsarbeidsflyter eksporterer du innhold fra InDesign i XML-format, som du deretter kan importere til et HTML-
redigeringsprogram, for eksempel Dreamweaver. Se Arbeide med XML.

Eksportere innhold til Dreamweaver (CS5)
Eksportere til XHTML er en enkel måte å klargjøre InDesign-innholdet for Internett på. Når du eksporterer innhold til XHTML, kan du kontrollere
hvordan tekst og bilder eksporteres. InDesign beholder navn på avsnitt, tegn, objekt, tabell og cellemaler som er brukt i det eksporterte innholdet,
ved å markere XHTML-innholdet med CSS-malklasser med samme navn. Hvis du bruker Adobe Dreamweaver eller et annet CSS-aktivert HTML-
redigeringsprogram, kan du raskt bruke formatering og layout på innholdet.

Hva blir eksportert InDesign eksporterer alle artikler, koblet og innebygd grafikk, SWF-filmfiler, fotnoter, tekstvariabler (som tekst), punktmerkede
og nummererte lister, interne kryssreferanser og hyperkoblinger som hopper til tekst eller websider. Tabeller eksporteres også, men noe
formatering, som tabell- og cellestreker, eksporteres ikke. Tabeller tilordnes unike ID-er, slik at de kan refereres til som Spry-datasett i
Dreamweaver.
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Hva som ikke eksporteres InDesign eksporterer ikke objekter du tegner (for eksempel rektangler, ovaler og mangekanter), filmfiler (bortsett fra
SWF), hyperkoblinger (bortsett fra de som hopper til websider, og koblinger som brukes på tekst som hopper til tekstankere i samme objekt),
innlimte objekter (inkludert innlimte Illustrator-bilder), tekst som er gjort om til vektorer, XML-koder, bøker, bokmerker, SING-tegnvarianter,
sideoverganger, stikkordmerker, objekter på montasjebordet som ikke er markert, og som ikke berører siden, eller malsideobjekter (med mindre de
er overstyrt eller markert før eksport).

1. Hvis du ikke vil eksportere hele dokumentet, markerer du tekstrammene, tekstområdet, tabellcellene eller grafikken du vil eksportere.
2. Velg Fil > Eksporter for > Dreamweaver.
3. Angi navn og plassering for HTML-dokumentet, og velg deretter Arkiver.
4. I dialogboksen med eksportvalg for XHTML angir du de ønskede valgene i områdene Generelt, Bilder og Avansert og velger deretter

Eksporter.

Et dokument med det angitte navnet og filtypen HTML (for eksempel nyhetsbrev.html) opprettes. En undermappe for Internett-bilder (for eksempel
Internett-bilder til nyhetsbrev) arkiveres på samme sted hvis det er angitt.

Eksportvalg for XHTML
Angi følgende valg i dialogboksen for XHTML (Fil > Eksporter for > Dreamweaver):

Generelle valg
Generelt-området inneholder følgende valg.

Eksportere Angir om bare de markerte objektene eller hele dokumentet skal eksporteres. Hvis en tekstramme er valgt, eksporteres hele
artikkelen, inkludert overskytende tekst.
Hvis Dokument er valgt, eksporteres alle sideobjekter fra alle oppslag, bortsett fra malsideobjekter som ikke er overstyrt, og sideobjekter på
usynlige lag. XML-koder og genererte stikkordregistre og innholdsfortegnelser ignoreres også.

Punktmerking Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden.
Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst.
Rekkefølge Bruk siderekkefølgen eller XML-strukturen til å bestemme leserekkefølgen for sideobjekter.
Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til bunn. I
enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke utformingselementene i ønsket leserekkefølge. Bruk
Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

Hvis Samme som XML-struktur er valgt, styrer XML-strukturpanelet rekkefølgen for det eksporterte innholdet, og hvilket innhold som blir
eksportert. Hvis innholdet allerede er kodet, kan du ganske enkelt dra kodene i XML-strukturpanelet for å angi XHTML-eksportrekkefølgen. Hvis
innholdet ikke er kodet, kan du velge Legg til ukodete objekter på menyen i strukturpanelet for å generere koder som du kan endre rekkefølgen
for. Hvis du vil utelate et objekt fra eksporten, kan du slette koden i XML-strukturpanelet. (Innholdet i INDD-filen slettes ikke selv om du sletter en
kode.) Se Kode sideobjekter.

Tall Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen.

Tilordne til ordnet liste  Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.
Tilordne til statisk ordnet liste  Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på gjeldende
nummer for avsnittet i InDesign.
Konverter til tekst  Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Bildevalg
Angir hvordan bilder eksporteres til HTML fra Kopier bilder-menyen.

Original Eksporterer originalbildet til undermappen for Internett-bilder. Når dette valget er valgt, er alle andre valg nedtonet.
Optimalisert Lar deg endre innstillinger for å angi hvordan bildet skal eksporteres.

Formatert  Beholder InDesign-formatering, for eksempel rotering eller skalering, i den grad det er mulig for Internett-bilder.
Bildekonvertering  Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF eller JPEG. Velg Automatisk for å la
InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle.
GIF-valg (palett)  Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset
fargepalett som ikke kan overstige 256 farger.
Velg Tilpasset (Ingen spredning) for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding
av små fargeprikker for å simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av
systemfargene i Windows og Mac OS. Velg System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi
uventede resultater.

JPEG-valg (bildekvalitet)  Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert
JPEG-bilde som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.
JPEG-valg (formateringsmetode)  Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis
du vil at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever
mer RAM til visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen
vises.

Kobling til serverbane I stedet for å eksportere bilder til en undermappe, kan du med dette valget skrive inn en lokal URL-adresse (for eksempel
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"bilder/") som vises foran bildefilen. I HTML-koden viser koblingsattributtet banen og filtypen du angir. Dette valget er spesielt effektivt når du selv
konverterer bilder til Internett-kompatible bilder.
Merk: InDesign sjekker ikke banen du angir for Java™-skript, eksterne CSS-maler eller bildemapper, så bruk Dreamweaver til å kontrollere
baner.

Avanserte valg
Bruk Avansert-området for å angi valg for CSS og JavaScript.

CSS-valg Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side.
Når du bruker CSS til å formatere en side, skiller du innhold fra visning. Innholdet på siden, HTML-koden, ligger i selve HTML-filen, mens CSS-
reglene som definerer visningen av koden, ligger i en annen fil (et eksternt malark) eller i HTML-dokumentet (vanligvis i overskriftsdelen). Du kan
for eksempel angir andre skriftstørrelser for markert tekst, og du kan bruke CSS til å styre formatet og plasseringen av elementer på blokknivå på
en Internett-side.

Innebygd CSS  Når du eksporterer til XHTML, kan du lage en liste over CSS-maler som vises i overskriftsdelen av HTML-filen med
deklarasjoner (attributter).
Hvis Inkluder maldefinisjoner er valgt, prøver InDesign å tilpasse attributtene for InDesign-tekstformateringen til de tilsvarende CSS-
attributtene. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, vil HTML-filen inneholde tomme deklarasjoner. Disse deklarasjonene kan du redigere
senere i Dreamweaver.

Hvis Behold lokale overstyringer er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Uten CSS  Velg denne innstillingen for å utelate CSS-delen fra HTML-filen.
Ekstern CSS  Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel
"/maler/mal.css". InDesign sjekker ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig, så du bør bruke Dreamweaver til å bekrefte det eksterne
CSS-oppsettet.

JavaScript-valg Velg Kobling til eksternt JavaScript for å kjøre et JavaScript når HTML-siden åpnes. Angi URL-adressen for JavaScript. Dette er
vanligvis en relativ URL-adresse. InDesign sjekker ikke om JavaScript eksisterer eller er gyldig.

Eksportere innhold for EPUB (CS5)
Du kan eksportere et dokument eller en bok som en e-bok i EPUB-format som kan flytes på nytt, og som er kompatibel med leserprogramvaren
Adobe Digital Editions.

1. Hvis du vil eksportere et dokument, åpner du dokumentet og velger Fil > Eksport for > EPUB.
2. Angi et filnavn og en plassering, og velg Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS).
3. I dialogboksen Eksportvalg for Digital Editions angir du ønskede valg under Generelt, Bilder og Innhold og velger deretter Eksporter.

InDesign oppretter en enkelt EPUB-fil med det XHTML-baserte innholdet. Den eksporterte filen inneholder et JPEG-miniatyrbilde av den første
siden i det angitte dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok). Denne miniatyren brukes til å vise boken i bibliotekvisningen i
Digital Editions Reader. Hvis du vil vise filen, må du ha Digital Editions-programvare, som du kan laste ned gratis fra Adobes Internett-område.

EPUB-filen er hovedsakelig en ZIP-fil. Du kan vise og redigere innholdet i EPUB-filen ved å endre filtypen fra .epub til .zip og deretter trekke ut
innholdet. Dette er spesielt nyttig når du skal redigere CSS-filen.

EPUB-ressurser
Du finner en liste over EPUB-artikler og -ressurser på www.adobe.com/go/learn_id_epub_no.

Hvis du vil ha mer informasjon om EPUB-formatet, kan du se www.idpf.org.

Last ned et gratis eksemplar av Digital Editions-leseren fra www.adobe.com/no/products/digitaleditions.

Se bloggen Digital Editions hvis du vil vite mer om Digital Editions.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du eksporterer til Kindle, kan du se dette dokumentet om konvertering fra InDesign til Kindle.

Generelle eksportvalg for Digital Editions
Generelt-delen i dialogboksen Eksportvalg for Digital Editions inneholder valgene nedenfor.

Inkluderer metadata for dokument Metadataene fra dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte filen.
Legg til utgiveroppføring Angi utgiverinformasjonen som vises i metadataene for e-boken. Det kan hende at du vil angi en URL-adresse for
utgiveren, slik at de som mottar e-boken, kan gå til websiden og kjøpe e-boken.
Unik identifikator Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. Du kan angi attributtet for den unike identifikatoren. Hvis du lar dette feltet
være tomt, blir det automatisk opprettet en unik identifikator.
Leserekkefølge Hvis du velger Basert på sidelayout, bestemmes leserekkefølgen for sideobjektene i EPUB av plasseringen på siden. InDesign
leser fra venstre til høyre og fra topp til bunn. Hvis du vil ha større kontroll over leserekkefølgen, bruker du XML-kodepanelet til å kode
sideobjektene. Hvis du velger Samme som XML-struktur, bestemmes leserekkefølgen av kodene i strukturvisningen. Se Kode sideobjekter.
Punktmerking Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden.
Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst.
Tall Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen.
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Tilordne til ordnet liste  Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.
Tilordne til statisk ordnet liste  Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på gjeldende
nummer for avsnittet i InDesign.
Konverter til tekst  Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Vis e-bok etter eksport Starter Adobe Digital Editions Reader, hvis den finnes. En advarsel vises hvis det ikke finnes noen leser på systemet
som er konfigurert til å vise EPUB-dokumenter.

Bildevalg for Digital Editions
Bilder-delen i dialogboksen Eksportvalg for Digital Editions inneholder valgene nedenfor. Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML, fra
Bildekonvertering-menyen.

Formatert Beholder InDesign-formatering, for eksempel rotering eller skalering, i den grad det er mulig for Internett-bilder.
Bildekonvertering Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF eller JPEG. Velg Automatisk for å la InDesign
bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle.
GIF-valg (palett) Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.
Velg Tilpasset for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å
simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg
System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.

Velg Linjesprang for å vise et bilde som lastes langsomt inn mens manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først
uklart ut, for så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

JPEG-valg (bildekvalitet) Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde
som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.
JPEG-valg (formateringsmetode) Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at
JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til
visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Innholdsvalg for Digital Editions
Innhold-delen i dialogboksen Eksportvalg for Digital Editions inneholder valgene nedenfor.

Format for EPUB-innhold Angi om du vil bruke XHTML- eller DTBook-formatet.
Inkluder oppføringer i innholdsfortegnelsen for InDesign Angi dette valget hvis du vil generere en innholdstabell på venstre side i e-boken.
Angi malen for innholdsfortegnelse som du vil bruke i e-boken, på menyen Mal for innholdsfortegnelse. Du kan velge Layout > Definer maler for
innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-boken.
Skjul automatiske oppføringer for dokumenter Angi dette valget hvis du ikke vil at dokumentnavnene skal vises i innholdsfortegnelsen i e-
boken. Dette valget er spesielt nyttig når du oppretter en e-bok fra en bok.
Bruk oppføringer på første nivå som kapittelskift Velg denne innstillingen for å dele opp e-boken i flere filer, der hver fil begynner med
oppføringen på første nivå i innholdsfortegnelsen. Hvis en innholdsfil er større enn 260 kB, starter et nytt kapittel på begynnelsen av et avsnitt
mellom oppføringer på første nivå for ikke å overskride grensen på 300 kB.
Generer CSS Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-
side. Når du bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon.

Inkluder maldefinisjoner  Når du eksporterer til EPUB, kan du opprette en liste med CSS-maler som kan redigeres.
Behold lokale overstyringer  Hvis denne innstillingen er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.
Inkluder innbyggbare skrifter  Inkluderer alle skrifter som kan bygges inn, i e-boken. Skrifter inkluderer å bygge inn biter som avgjør om
skriften kan bygges inn eller ikke.

Eksporter bare filnavn Hvis du velger denne innstillingen, inkluderes bare udefinerte malnavn i EPUB-malarket.
Bruk eksisterende CSS-fil Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel
"/maler/mal.css". InDesign kontroller ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor kontrollere CSS-oppsettet.

Eksportere innhold til Buzzword
Buzzword er et webbasert tekstredigeringsprogram som kan brukes til å opprette og lagre tekstfiler på en webserver. Når du eksporterer en
artikkel til Buzzword, blir det opprettet en tekstfil på Buzzword-serveren.

1. Marker tekst eller plasser innsettingspunktet i en tekstramme som er en del av artikkelen du vil eksportere.

2. Gjør ett av følgende:

I InDesign velger du Fil > Eksporter for > Buzzword.

I InCopy velger du Fil > Eksporter til > Buzzword.

3. Hvis du ikke allerede har logget på CS Live, klikker du Sign In, angir e-postadresse og passord og klikker Sign In.

4. Angi navnet på Buzzword-dokumentet som skal opprettes, i dialogboksen Export Story For Buzzword. Klikk deretter OK.
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Buzzword-dokumentet åpnes på Acrobat.com. Du kan deretter flytte dokumentet til et annet arbeidsområde og dele det med andre brukere.

Bruke fargeprøvebiblioteket for Internett
InDesign inneholder fargeprøvebiblioteket Internett, som består av fargene som brukes av de fleste nettlesere til å vise tekst og grafikk på
Internett-sider. De 216 Internett-kompatible fargene i biblioteket er homogene på tvers av plattformer, siden de er et delsett av fargene som
nettlesere bruker både i Windows og på Mac OS. Disse fargene i InDesign er de samme som de som finnes i fargepalettene i Adobe Photoshop
og Adobe Illustrator.

Hver farge i biblioteket er navngitt etter RGB-verdiene. Den heksadesimale koden til hver farge, som brukes til å definere fargen i HTML, er
arkivert i fargeprøven.

1. Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.
2. Velg Internett under Fargemodus.
3. Velg en farge, og velg OK.

Flere hjelpeemner
  Legge til innhold på sider

  Opprette sider med CSS

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet

752

http://help.adobe.com/nb_NO/Dreamweaver/CS5/Using/WSc78c5058ca073340dcda9110b1f693f21-7d17a.html
http://help.adobe.com/nb_NO/Dreamweaver/CS5/Using/WScbb6b82af5544594822510a94ae8d65-7e32a.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://helpx.adobe.com/no/legal/legal-notices.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_no


Eksportere XML

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Eksportere dokumentinnhold til XML
Eksportvalg for optimaliserte bilder
Arkivere koder bare som XML
Redigere en eksportert XML-fil

Eksportere dokumentinnhold til XML
Før du eksporterer innhold fra et InDesign-dokument til XML, må du har gjort følgende:

Opprettet eller lastet inn objektkoder.

Brukt koder på objekter på sidene i dokumentet.

Justert hierarkiet for kodede objekter i strukturruten om nødvendig.

Du kan eksportere alt eller en del av XML-innholdet i dokumentet. Bare innhold som er kodet, kan eksporteres.

Viktig: Hvis du eksporterer et dokument som inneholder tabeller, må du angi koder for tabellene, ellers eksporteres de ikke som en del av XML-
filen i InDesign.

1. Hvis du bare vil eksportere en del av dokumentet, markerer du objektet i strukturruten der du vil at eksporten skal begynne.
2. Velg Fil > Eksporter.
3. Velg XML under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).
4. Angi et navn og en plassering for XML-filen, og velg deretter Arkiver.
5. Velg ett av følgende i fanen Generelt i dialogboksen Eksporter XML:

Inkluder DTD-deklarasjon Eksporterer referansen til DTD-filen sammen med XML-filen. Dette valget er bare tilgjengelig hvis det er et
DOCTYPE-objekt i strukturruten.

Vis XML ved å bruke Åpner den eksporterte filen i en nettleser, et XML-redigeringsprogram eller et tekstredigeringsprogram. Velg
nettleseren eller programmet fra listen.

Eksporter fra markert objekt Starter eksporten fra objektet du markerte i strukturruten. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har markert
et objekt før du valgte Fil > Eksporter.

Eksporter ukodede tabeller som CALS XML Eksporterer ukodede tabeller i CALS XML-format. Tabellen må være i en kodet ramme for at
den skal eksporteres, og tabellen må ikke være kodet.

Tilordne skifttegn, mellomrom og spesialtegn på nytt Eksporterer skifttegn, mellomrom og spesialtegn som desimaltegn i stedet for rene
tegn.

Bruk XSLT Bruker et malark til å definere transformeringen av det eksporterte XML-innholdet til et endret XML-tre eller HTML for eksempel
Velg Bla gjennom (Windows) eller Velg (Mac OS) for å velge XSLT fra filsystemet. Standardinnstillingen Bruk malark fra XML bruker en
XSLT-transformeringsinstruksjon hvis det refereres til en i XML-filen som brukes ved eksport.

6. Velg en kodetype fra listen Koding.
7. Hvis du vil angi eksportvalg for bilder, velger du fanen Bilder, og deretter velger du ett eller flere av følgende:

Originalbilder En kopi av originalbildet plasseres i en undermappe for bilder.

Optimaliserte originalbilder Optimaliserer og komprimerer de originale bildefilene og monterer kopier av filene i en undermappe for
bilder.

Optimaliserte formaterte bilder Originale bildefiler med transformering (for eksempel skalering eller rotering) optimaliseres og plasseres i
en undermappe for bilder. Hvis dokumentet for eksempel inneholder to bilder og ett av dem er beskåret, blir bare bildet som er beskåret,
optimalisert og kopiert til denne mappen.

8. Hvis du valgte Optimaliserte originalbilder eller Optimaliserte formaterte bilder i forrige trinn, angir du valg for de optimaliserte bildene.
9. Velg Eksporter.

Merk: Ikke alle spesialtegn støttes i XML (for eksempel automatisk sidetall). En advarsel vises hvis et tegn ikke kan inkluderes i den eksporterte
XML-filen. Denne advarselen vises også hvis du ikke angav en kode for en tabell.

Eksportvalg for optimaliserte bilder
Valgene nedenfor blir tilgjengelige når du velger Optimaliserte originalbilder eller Optimaliserte formaterte bilder i fanen Bilder i dialogboksen
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Eksporter XML.

Bildekonvertering Angir filformatet som skal brukes for det konverterte bildet. Hvis du velger Automatisk, velges den beste filtypen basert på
bildet. Det kan derfor hende at du vil angi både GIF-valg og JPEG-valg.
GIF-valg Angi formatering for bilder som konverteres til GIF-format ved eksport til XML. Du kan angi følgende valg:

Palett  Angir fargepaletten for bildet ved konvertering. Velg paletten for det endelige visningsformatet for XML-innholdet. Tilpasset (ingen
spredning) fungerer godt for bilder med hovedsakelig heldekkende farger og kan brukes når det endelige dokumentet skal leveres til flere
formater.
Linjesprang  Annenhver linje av bildet lastes ned hver omgang i stedet for at hele bildet lastes ned på en gang. Når du velger
Linjesprang, går det raskt å laste ned en forhåndsvisning av bildet. Etter hvert som bildet lastes ned, økes oppløsningen til endelig kvalitet
er oppnådd.

JPEG-valg Angi formatering for bilder som konverteres til JPEG-format ved eksport til XML. Du kan angi følgende valg:

Bildekvalitet  Angir kvaliteten til det konverterte bildet. Jo høyere kvalitetsinnstilling du velger, desto større blir filen, og desto lengre tid tar
det å laste den ned.
Formateringsmetode  Angir hvordan JPEG-bildet er formatert for nedlasting. Hvis du velger Grunnlinje, lastes bildet ned i endelig kvalitet
i én omgang, slik at filen vises i endelig kvalitet med én gang du åpner den. Det kan ta lengre tid å laste ned dette formatet enn et bilde
som er formatert med valget Gradvis. Hvis du velger Gradvis, lastes bildet ned i flere omganger. Først vises en versjon av bildet i lav
oppløsning, men etter hvert som nedlastingen utføres, økes oppløsningen gradvis til den endelige kvaliteten er oppnådd.

Arkivere koder bare som XML
Du kan arkivere koder slik at du kan laste dem inn i et InDesign-dokument og bruke dem der.

1. Velg Arkiver koder på menyen i Koder-panelet.
2. Skriv inn et navn, angi en plassering, og velg Arkiver.

Kodene og de tilordnede kodefargene arkiveres i en XML-fil.

Redigere en eksportert XML-fil
Etter at du har opprettet og eksportert en XML-fil ved hjelp av InDesign, kan du gjøre endringer i XML på én av følgende måter:

Hvis du vil gjøre endringene direkte i XML-filen, åpner du filen i et tekstredigeringsprogram eller et XML-redigeringsprogram.
Hvis du vil gjøre endringer i kildedokumentet, åpner du InDesign-filen som XML ble eksportert fra. Etter at du har foretatt endringene i
innholdet i InDesign, kan du eksportere filen på nytt til XML. Hvis du vil erstatte filen, bruker du det opprinnelige XML-filnavnet.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Kategorier for Adobe PDF-valg
Om PDF/X-standarder
PDF-kompatibilitetsnivåer
Generelle valg for PDF-filer
Valg for komprimering og områdereduksjon for PDF-filer
Valg for merker og utfallende for PDF-filer
Fargestyring og PDF/X-utskriftsvalg for PDF-filer
Valg for skrifttyper, OPI og sammenslåing for PDF-filer
Legge til sikkerhet i PDF-filer
Sikkerhetsvalg for PDF-filer
Bygge inn og erstatte skrifter
Forberede et dokument for visning på skjermen

Kategorier for Adobe PDF-valg
Du kan angi PDF-valgene når du eksporterer til PDF, eller når du oppretter og redigerer PDF-forvalg. Adobe PDF-valg er delt inn i kategorier.
Kategoriene er oppført til venstre i dialogboksen Eksporter Adobe PDF, bortsett fra valgene Standard og Kompatibilitet, som er øverst i
dialogboksen. Hvis du endrer noen av valgene når du eksporterer til PDF, vises "endret" på slutten av forvalgnavnet.

Standard Brukes til å angi et PDF/X-format for filen.
Kompatibilitet Brukes til å angi en PDF-versjon for filen.
Generelt Brukes til å angi vanlige filvalg.
Komprimering Brukes til å angi om grafikken skal komprimeres og reduseres, og i så fall hvilken metode og hvilke innstillinger som skal brukes.
Merker og utfallende Brukes til å angi merker samt det utfallende og satslinjeområdene. Selv om valgene er de samme som i dialogboksen
Skriv ut, er beregningene litt forskjellige fordi en PDF ikke produseres i en kjent sidestørrelse.
Utskrift Brukes til å kontrollere hvordan farger og PDF/X-valgprofiler for utskrift arkiveres i PDF-filen.
Avansert Brukes til å kontrollere hvordan skrifttyper, OPI-spesifikasjoner, sammenslåing av gjennomsiktighet og JDF-instruksjoner arkiveres i
PDF-filen.
Sikkerhet Brukes til å legge til sikkerhetsvalg for PDF-filen. Sikkerhetsvalg er ikke tilgjengelige når du oppretter eller redigerer et PDF-forvalg.
Oppsummering Brukes til å vise en oppsummering av de gjeldende PDF-innstillingene. Du kan klikke på pilen ved siden av en kategori (for
eksempel Generelt) hvis du vil vise de enkelte innstillingene. Hvis du vil arkivere oppsummeringen som en ASCII-tekstfil, velger du Arkiver
oppsummering. Et varselsikon  med forklarende tekst vises hvis en innstilling i det angitte forvalget ikke kan brukes og må endres. Hvis
kildeprofiler som ikke samsvarer med den gjeldende fargeinnstillingsfilen, er angitt i et forvalg, brukes for eksempel profilene som er angitt i
fargeinnstillingsfilen.

Om PDF/X-standarder
PDF/X-standarder er definert av ISO (International Organization for Standardization). PDF/X-standarder gjelder for grafikkutveksling. Under PDF-
konvertering blir filen som behandles, kontrollert mot den angitte standarden. Hvis PDF-filen ikke oppfyller den valgte ISO-standarden, vises en
melding der du blir spurt om du vil avbryte konverteringen eller opprette en inkompatibel fil. Vanlig brukte standarder for trykt publisering er PDF/X-
formatet, for eksempel PDF/X-1a.

PDF/X-4 er et pålitelig format for live gjennomsiktighet og fargestyring. Formatet er valgfritt for RIP-behandling, digitale skrivere som bruker Adobe
PDF-utskriftsmotoren, og PDF-filer som skal skrives ut i Acrobat.

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om PDF/X, kan du se ISOs Internett-område og Adobes Internett-område.

PDF-kompatibilitetsnivåer
Når du oppretter PDF-filer, må du bestemme deg for hvilken PDF-versjon du vil bruke. Du kan endre PDF-versjon ved å bytte til en annen
forhåndsinnstilling eller velge et kompatibilitetsalternativ når du lagrer PDF-filen eller redigerer en PDF-forhåndsinnstilling.

Med mindre bakoverkompatibilitet er et krav, bør du generelt bruke den nyeste versjonen (i dette tilfellet versjon 1.7). Den nyeste versjonen
inneholder alle nye egenskaper og funksjoner. Hvis du imidlertid oppretter dokumenter som skal distribueres til mange, bør du vurdere å velge
Acrobat 5.0 (PDF 1.4) eller Acrobat 6.0 (PDF 1.5) for å sikre at alle brukere kan vise og skrive ut dokumentene.

I tabellen nedenfor finner du en sammenligning mellom noen egenskaper for PDF-filer som er opprettet med forskjellige kompatibilitetsinnstillinger.

Merk: Acrobat 8.0 og 9.0 bruker også PDF 1.7.
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Acrobat 3.0 (PDF 1.3) Acrobat 5.0 (PDF 1.4) Acrobat 6.0 (PDF 1.5) Acrobat 7.0 (PDF 1.6) og
Acrobat X (PDF 1.7)

PDF-filer kan åpnes i Acrobat
3.0 og Acrobat Reader 3.0 og
senere.

PDF-filer kan åpnes i Acrobat
3.0 og Acrobat Reader 3.0 og
senere. Det kan imidlertid
hende at funksjoner som er
spesifikke for senere
versjoner, går tapt eller ikke
vises.

De fleste PDF-filer kan åpnes i
Acrobat 4.0 og Acrobat Reader
4.0 og senere. Det kan
imidlertid hende at funksjoner
som er spesifikke for senere
versjoner, går tapt eller ikke
vises.

De fleste PDF-filer kan åpnes i
Acrobat 4.0 og Acrobat Reader
4.0 og senere. Det kan
imidlertid hende at funksjoner
som er spesifikke for senere
versjoner, går tapt eller ikke
vises.

Kan ikke inneholde grafikk
som bruker levende
gjennomsiktighetseffekter. All
gjennomsiktighet må slås
sammen før konvertering til
PDF 1.3.

Støtter bruk av levende
gjennomsiktighet i grafikk.
(Acrobat Distiller-funksjonen
slår sammen
gjennomsiktighet.)

Støtter bruk av levende
gjennomsiktighet i grafikk.
(Acrobat Distiller-funksjonen
slår sammen
gjennomsiktighet.)

Støtter bruk av levende
gjennomsiktighet i grafikk.
(Acrobat Distiller-funksjonen
slår sammen
gjennomsiktighet.)

Lag støttes ikke. Lag støttes ikke. Lag beholdes når du oppretter
PDF-filer fra programmer som
støtter generering av PDF-
dokumenter med lag, for
eksempel Illustrator CS og
senere eller InDesign CS og
senere.

Lag beholdes når du oppretter
PDF-filer fra programmer som
støtter generering av PDF-
dokumenter med lag, for
eksempel Illustrator CS og
senere eller InDesign CS og
senere.

DeviceN-fargeområde med 8
fargestoff støttes.

DeviceN-fargeområde med 8
fargestoff støttes.

DeviceN-fargeområde med
opptil 31 fargestoff støttes.

DeviceN-fargeområde med
opptil 31 fargestoff støttes.

Flerbyteskrifter kan bygges
inn. (Distiller konverterer
skriftene ved innebygging.)

Flerbyteskrifter kan bygges
inn.

Flerbyteskrifter kan bygges
inn.

Flerbyteskrifter kan bygges
inn.

40-biters RC4-sikkerhet
støttes.

128-biters RC4-sikkerhet
støttes.

128-biters RC4-sikkerhet
støttes.

128-biters RC4-sikkerhet og
128-biters AES-sikkerhet
(Advanced Encryption
Standard) støttes.

Generelle valg for PDF-filer
Velg kategorien Generelt i dialogboksen Eksporter Adobe PDF for å angi følgende valg:

Beskrivelse Viser beskrivelsen fra det valgte forvalget. Her kan du også redigere beskrivelsen. Du kan lime inn en beskrivelse fra utklippstavlen.
Alle Alle sider i gjeldende dokument eller bok eksporteres.
Område Angir et sideområde i det gjeldende dokumentet som skal eksporteres. Du kan skrive inn et område ved å bruke en bindestrek og skille
flere sider eller områder ved å bruke kommaer. Dette valget er utilgjengelig når du eksporterer bøker eller oppretter forvalg.
Oppslag Eksporterer sider samlet, som om de var skrevet ut på det samme arket.
Viktig: Ikke velg Oppslag for kommersiell trykking. Hvis du gjør dette, kan ikke trykkeriet skyte ut sidene.
Bygg inn sideminiatyrer  Bygger inn en forhåndsvisning i form av et miniatyrbilde i PDF-filen, slik at filstørrelsen øker. Denne innstillingen velges
bort når brukere skal vise og skrive ut PDF-filer i Acrobat 5.0 eller nyere versjoner. Disse versjonene genererer miniatyrbilder dynamisk hver gang
du klikker på Sider-panelet i en PDF.
Optimaliser for rask webvisning Reduserer størrelsen på PDF-filen og optimaliserer PDF-filen for raskere visning i en nettleser ved å
omstrukturere filen for nedlasting av én side om gangen (bytebehandling). Dette valget komprimerer tekst og linjegrafikk, uansett hvilke innstillinger
du har markert i kategorien Komprimering i dialogboksen Eksporter Adobe PDF.
Opprett kodet PDF Koder automatisk objekter i artikkelen under eksport basert på et delsett av Acrobat-kodene som støttes i InDesign. Dette
inkluderer gjenkjennelse av avsnitt, grunnleggende tekstformatering, lister og tabeller. (Du kan også sette inn og justere koder i dokumentet før du
eksporterer til PDF. Se Angi struktur for PDF-filer.)
Merk: Hvis Kompatibilitet er satt til Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senere, komprimeres kodene for å gjøre filen mindre. Hvis du deretter åpner PDF-
filen i Acrobat 4.0 eller Acrobat 5.0, vises ikke kodene fordi disse versjonene av Acrobat ikke støtter dekomprimering av koder.
Vis PDF etter eksport Åpner den nyopprettede PDF-filen i standard PDF-visningsprogram.
Opprett Acrobat-lag Arkiverer hvert InDesign-lag som et Acrobat-lag i PDF-filen. Eksporterer også merker som du har inkludert i et separat lag
for merker og utfallende. Lagene er fullt navigerbare, og brukere av Adobe Acrobat 6.0 og senere kan dermed generere flere versjoner av filen fra
én PDF-fil. Hvis for eksempel et dokument skal publiseres på flere språk, kan du montere teksten for hvert språk i forskjellige lag. Et trykkeri kan
deretter vise og skjule lagene for å generere ulike versjoner av dokumentet.
Hvis du angir valget Opprett Acrobat-lag når du eksporterer en bok til PDF, blir lag med identiske navn slått sammen som standard.
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Merk: Opprett Acrobat-lag er bare tilgjengelig når Kompatibilitet er satt til Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senere.
Eksporter lag Angir om synlige lag og ikke-utskrivbare lag inkluderes i PDF-filen. Du kan bruke innstillingene under Lagvalg til å angi om hvert lag
skal skjules eller være ikke-utskrivbart. Når du eksporterer til PDF, kan du velge om du vil eksportere Alle lag (inkludert skjulte og ikke-utskrivbare
lag), Synlige lag (inkludert ikke-utskrivbare lag), eller Synlige og utskrivbare lag.
Bokmerker Oppretter bokmerker for oppføringer i innholdsfortegnelser, der nivåene beholdes. Bokmerker opprettes fra informasjonen som angis i
Bokmerker-panelet.
Hyperkoblinger Oppretter PDF-hyperkoblingsmerknader for InDesign-hyperkoblinger og oppføringer i innholdsfortegnelser og stikkordregistre.
Synlige hjelpelinjer og rutenett Eksporterer hjelpelinjer for marger, linjaler og spalter og registerlinjer som for øyeblikket er synlige i dokumentet.
Rutenett og hjelpelinjer eksporteres i fargen som brukes i dokumentet.
Ikke-utskrivbare objekter Eksporterer objekter du har angitt som ikke-utskrivbare i Attributter-panelet.
Interaktive elementer Velg Inkluder utseende for å inkludere objekter, for eksempel knapper og filmplakater, i PDF-filen. Hvis du vil opprette en
PDF-fil med interaktive elementer, velger du Adobe PDF (interaktiv) i stedet for Adobe PDF (utskrift). Se Eksportere til interaktiv PDF –
alternativer.

Valg for komprimering og områdereduksjon for PDF-filer
Ved eksport av dokumenter til Adobe PDF kan du komprimere tekst og grafikk, og komprimere og redusere punktgrafikk. Avhengig av hva du
velger, kan komprimering og områdereduksjon redusere størrelsen på en PDF-fil betydelig med lite eller intet tap av detaljer og nøyaktighet.

Komprimering-området i dialogboksen Eksporter Adobe PDF er delt inn i tre seksjoner. Hver seksjon gir følgende valg for komprimering og
områdeøkning i fargebilder, gråtonebilder eller svart-hvitt-bilder i grafikken:

Områdereduksjon Hvis du planlegger å bruke PDF-filen på Internett, bør du bruke områdereduksjon for å oppnå høyere komprimering. Hvis du
planlegger å trykke PDF-filen i høy oppløsning, bør du kontakte trykkeriet før du angir valg for komprimering og områdereduksjon.
Du bør også vurdere om brukerne kan ha behov for å forstørre en side. Hvis du for eksempel oppretter et PDF-dokument av et kart, bør du
vurdere å bruke en høyere bildeoppløsning, slik at brukerne kan zoome inn på kartet.

Områdereduksjon betyr at antallet bildepunkter i et bilde reduseres. Hvis du vil redusere fargebilder, gråtonebilder eller svart-hvitt-bilder, velger du
en interpolasjonsmetode – gjennomsnittlig områdereduksjon, bikubisk områdereduksjon eller punktreduksjon – og angir ønsket oppløsning (i
bildepunkter per tomme). Deretter angir du en oppløsning i tekstboksen For bilder over. Alle bilder som har en oppløsning over denne
grenseverdien, reduseres.

Interpolasjonsmetoden du bruker, bestemmer hvordan bildepunktene slettes:

Gjennomsnittlig områdereduksjon til  Regner ut gjennomsnittet av bildepunktene i et område og erstatter hele området med den
gjennomsnittlige bildepunktfargen i den angitte oppløsningen.
Punktreduksjon til  Velger et bildepunkt i midten av et område og erstatter hele området med fargen til dette bildepunktet. Ved
punktreduksjon reduseres konverteringstiden betydelig sammenlignet med områdereduksjon, men bildene blir mindre jevne.
Bikubisk områdereduksjon til  Bruker et justert gjennomsnitt til å bestemme bildepunktfarge, og dette gir vanligvis bedre resultater enn
vanlig områdereduksjon. Bikubisk er den tregeste, men mest nøyaktige, metoden og gir jevnest overganger.

Komprimering Angir hvilken kompresjonstype som blir brukt:

Automatisk (JPEG)  Den beste kvaliteten for bilder i farger og gråtoner angis automatisk. Dette alternativet gir tilfredsstillende resultat for
de fleste filer.
JPEG  Passer for gråtone- eller fargebilder. JPEG-komprimering gir bildetap, som betyr at bildedata fjernes, og at bildekvaliteten kan
reduseres. Det gjøres imidlertid forsøk på å redusere filstørrelsen med et minimalt datatap. Siden JPEG-komprimering fjerner data, kan
dette valget gi mye mindre filer enn ved ZIP-komprimering.
ZIP  Virker bra på bilder med store områder i enkeltfarger eller gjentatte mønstre og for svart-hvitt-bilder med gjentatte mønstre. ZIP-
komprimering kan være med eller uten tap, avhengig av innstillingen Bildekvalitet.
JPEG 2000  Er den internasjonale standarden for komprimering og pakking av bildedata. I likhet med JPEG-komprimering passer JPEG
2000-komprimering for gråtone- og fargebilder. Det gir også flere fordeler, for eksempel progressiv visning. Valget JPEG 2000 er bare
tilgjengelig når Kompatibilitet er satt til Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senere.
Automatisk (JPEG 2000)  Den beste kvaliteten for bilder i farger og gråtoner angis automatisk. Valget Automatisk (JPEG 2000) er bare
tilgjengelig når Kompatibilitet er satt til Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senere.
CCITT og Kjørelengde  Disse er bare tilgjengelige for punktgrafikkbilder i svart-hvitt. CCITT-komprimering (Consultative Committee on
International Telegraphy and Telephony) passer for svart-hvitt-bilder og alle bilder som er skannet med en bildedybde på 1 bit. Gruppe 4
er en generell metode som gir god komprimering for de fleste svart-hvitt-bilder. Gruppe 3, som brukes av de fleste faksmaskiner,
komprimerer punktgrafikkbilder i svart-hvitt én rad om gangen. Kjørelengde-komprimering gir best resultat for bilder med store områder i
ren svart eller hvit.
Merk: Gråtonebilder som har fått farge i InDesign, følger komprimeringsinnstillingene for fargebilder. Gråtonebilder som har fått farge med
en spotfarge (og [Ingen] brukt på rammene), bruker imidlertid komprimeringsinnstillingene for gråtoner.

Bildekvalitet Angir mengden komprimering som brukes. For JPEG- eller JPEG 2000-komprimering kan du velge kvaliteten Minimum, Lav,
Middels, Høy eller Maksimum. For ZIP-komprimering er bare 8-biters tilgjengelig. Siden InDesign bruker ZIP-metoden uten tap, fjernes ikke data
for å redusere filstørrelsen, og dermed påvirkes ikke bildekvaliteten.
Rutestørrelse Angir størrelsen på rutene ved progressiv visning. Dette valget er bare tilgjengelig når Kompatibilitet er satt til Acrobat 6 (1.5) eller
senere og Komprimering er satt til JPEG 2000.
Komprimer tekst og linjegrafikk Bruker Flate-komprimering (som ligner på ZIP-komprimering for bilder) på all tekst og linjegrafikk i dokumentet,
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uten tap av detaljer eller kvalitet.
Beskjær bildedata til rammer Kan redusere filstørrelsen ved at bare bildedata som faller innenfor den synlige delen av rammen, eksporteres.
Ikke bruk dette valget hvis etterbehandling kanskje krever tilleggsdata (for eksempel ved utskyting eller utfallende sider).

Valg for merker og utfallende for PDF-filer
Det utfallende er grafikk som faller utenfor markeringsrammen for utskrift, eller utenfor skjæremerker og kuttmerker. Du kan inkludere det
utfallende i grafikk som en feilmargin for å forsikre deg om at trykkfargen går helt ut til kanten av siden etter at siden er kuttet, eller for å forsikre
deg om at et bilde kan monteres i en innramming i et dokument.

Du kan angi omfanget av det utfallende og legge til mange forskjellige merker i filen.

Fargestyring og PDF/X-utskriftsvalg for PDF-filer
Du kan angi følgende valg i Utskrift-området i dialogboksen Eksporter Adobe PDF: Hvordan valgene i panelet Utskrift fungerer sammen, varierer
avhengig av om fargestyring er av eller på, om dokumentet er kodet med fargeprofiler, og hvilken PDF-standard som er valgt.

Merk: Hvis du ønsker raske definisjoner av valgene i Utskrift-området, plasserer du pekeren over et valg og leser tekstboksen Beskrivelse
nederst i dialogboksen.
Fargekonvertering Angir hvordan fargeinformasjon skal representeres i Adobe PDF-filen. Alle spotfargedata beholdes under fargekonvertering.
Bare de tilsvarende prosessfargene konverteres til det angitte fargerommet.

Ingen fargekonvertering Fargedata beholdes slik de er. Dette er standardinnstillingen når PDF/X-3 er valgt.
Konverter til mål Alle farger konverteres til profilen som er valgt for Mål. Om profilen inkluderes eller ikke, bestemmes av innstillingen for
Policy for profilinkludering.
Konverter til mål (verdier beholdes)  Farger konverteres til målprofilområdet bare hvis de har innebygde profiler som er forskjellige fra
målprofilen (eller hvis de er RGB-farger og målprofilen er CMYK, eller omvendt). Fargeobjekter som ikke er kodet (objekter uten innebygde
profiler), og opprinnelige objekter (for eksempel linjegrafikk eller tekst) konverteres ikke. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis fargestyring er
slått av. Om profilen inkluderes eller ikke, bestemmes av innstillingen for Policy for profilinkludering.

Mål Beskriver fargeområdet til den endelige RGB- eller CMYK-utenheten, for eksempel skjermen eller en SWOP-standard. Når du bruker denne
profilen, konverteres fargedataene i dokumentet (definert av kildeprofilen under Arbeidsområder i dialogboksen Fargeinnstillinger) til fargerommet
for målutenheten.
Policy for profilinkludering Angir om en fargeprofil inkluderes i filen. Valgene varierer avhengig av innstillingen i listen Fargekonvertering, om én
av PDF/X-standardene er valgt, og om fargestyring er av eller på.

Ikke inkluder profiler  Oppretter ikke et fargestyrt dokument med innebygde fargeprofiler.
Inkluder alle profiler  Oppretter et fargestyrt dokument. Hvis programmet eller utenheten som bruker Adobe PDF-filen, trenger å
oversette farger til et annet fargerom, brukes det innebygde fargerommet i profilen. Før du velger dette, må du slå på fargestyring og angi
profildata.
Inkluder kodede kildeprofiler  Enhetsavhengige farger endres ikke, og enhetsuavhengige farger beholdes som nærmeste tilsvarende
farge i PDF. Dette valget er nyttig for trykkerier som har kalibrert alle pressene, har brukt disse dataene til å angi farger i filen og bare
trykker på disse pressene.
Inkluder alle RGB-profiler og kodede CMYK-kildeprofiler  Inkluderer alle profiler for kodede RGB-objekter og kodede CMYK-objekter,
for eksempel monterte objekter med innebygde profiler. Dette valget inkluderer også profilen Dokument-RGB for RGB-objekter som ikke er
kodet.
Inkluder målprofil  Tilordner målprofilen til alle objekter. Hvis du har valgt Konverter til mål (verdier beholdes), tilordnes objekter i samme
fargerom som ikke er kodet, til målprofilen, slik at fargeverdiene ikke endres.

Simuler overtrykk Simulerer trykking av separasjoner ved å beholde overtrykk i sammensatt trykking. Når du ikke har valgt Simuler overtrykk, må
du velge Forhåndsvisning av overtrykk i Acrobat hvis du vil se effekten av overlappende farger. Når du har valgt Simuler overtrykk, endres
spotfarger til de tilsvarende prosessfargene, og overlappende farger vises og trykkes riktig uten at du trenger å angi valget for forhåndsvisning av
overtrykk i Acrobat. Hvis Simuler overtrykk er slått på og Kompatibilitet (i Generelt-området i dialogboksen) er satt til Acrobat 4 (PDF 1.3), kan du
foreta trykkfargesimulering på dokumentfargene direkte på skjermen før de gjengis på en bestemt utenhet.
Trykkfargebehandling Kontrollerer om spotfarger konverteres til tilsvarende prosessfarger, og brukes til å angi andre trykkfargeinnstillinger. Hvis
du endrer dokumentet ved å bruke Trykkfargebehandling (for eksempel hvis du endrer alle spotfarger til tilsvarende prosessfarger), gjenspeiles
disse endringene i den eksporterte filen og i det arkiverte dokumentet, men innstillingene arkiveres ikke med Adobe PDF-forvalget.
Navn på valgprofil for utskrift Angir det karakteriserte utskriftsforholdet for dokumentet. Det kreves en utdatavalgprofil for å opprette PDF/X-
kompatible filer. Denne listen er bare tilgjengelig hvis en PDF/X-standard (eller et forvalg) er valgt i Generelt-området i dialogboksen Eksporter
Adobe PDF. De tilgjengelige valgene avhenger av om fargestyring er på eller av. Hvis fargestyring er slått av, vises for eksempel bare
utdataprofiler som samsvarer med fargerommet til målprofilen, i listen. Hvis fargestyring er på, er valgprofilen for utskrift den samme profilen som
er valgt for Mål (forutsatt at det er en CMYK-utenhet).
Navn på utskriftsforhold Beskriver utskriftsforholdet. Denne oppføringen kan være nyttig for mottakeren av PDF-dokumentet.
Identifikator for utskriftsforhold Angir en peker til mer informasjon om utskriftsforholdet. Identifikatoren angis automatisk for utskriftsforhold som
er inkludert i ICC-registret. Dette valget er ikke tilgjengelig når du bruker PDF/X-3-forvalgene eller -standardene, fordi da hadde filen ikke blitt
godkjent som kompatibel av funksjonen for forhåndskontroll i Acrobat 7.0 Professional og senere eller av programmet Enfocus PitStop (som er en
plug-in-modul for Acrobat 6.0).
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Registernavn Angir Internett-adresser med mer informasjon om registret. URL-adressen angis automatisk for ICC-registernavn. Dette valget er
ikke tilgjengelig når du bruker PDF/X-3-forvalgene eller -standardene, fordi da hadde filen ikke blitt godkjent som kompatibel av funksjonen for
forhåndskontroll i Acrobat 7.0 Professional og senere eller av programmet Enfocus PitStop (som er en plug-in-modul for Acrobat 6.0).

Valg for skrifttyper, OPI og sammenslåing for PDF-filer
Du kan angi følgende valg i Avansert-området i dialogboksen Eksporter Adobe PDF:

Bruk skriftdelmengde når prosentandelen for brukte tegn er mindre enn Angir terskelen for innebygging av fullstendige skrifttyper basert på
hvor mange av skrifttypenes tegn som brukes i dokumentet. Hvis prosentandelen tegn fra en gitt skrifttype i dokumentet overskrides, blir den
bestemte skrifttypen helt innebygd. Ellers blir skrifttypen en delmengde. Innebygging av fullstendige skrifttyper øker filstørrelsen, men hvis du vil
sikre at alle skrifttyper bygges helt inn, angir du 0 (null). Du kan også angi en terskel i dialogboksen Generelle innstillinger for å aktivere
delmengde for skrifttype, basert på antall tegnvarianter i en skrifttype.
OPI Gjør at du kan utelate forskjellige importerte grafikktyper selektivt når du sender bildedata til en skriver eller fil, slik at bare OPI-koblinger
(kommentarer) blir igjen for senere behandling av en OPI-server.
Forhåndsinnstilling Hvis Kompatibilitet (i Generelt-området i dialogboksen) er satt til Acrobat 4 (PDF 1.3), kan du angi et forvalg (eller et sett
med valg) for sammenslåing av gjennomsiktighet. Disse valgene brukes bare ved eksport av oppslag med gjennomsiktighet i grafikk.
Merk: Acrobat 5 (PDF 1.4) og senere beholder automatisk gjennomsiktighet i grafikk. Det betyr at valgene Forvalg og Egendefinert ikke er
tilgjengelig for disse kompatibilitetsnivåene.
Ignorer oppslagoverstyringer Bruker innstillingene for sammenslåing på alle oppslag i et dokument eller en bok og overstyrer forvalget for
sammenslåing i et enkeltoppslag.
Opprett JDF-fil ved hjelp av Acrobat Oppretter en JDF-fil (Job Definition Format) og starter Acrobat Professional for behandling av JDF-filen. En
jobbdefinisjon i Acrobat inneholder henvisninger til filene som skal skrives ut, i tillegg til instruksjoner og informasjon til trykkerier på
produksjonsstedet. Dette valget er bare tilgjengelig hvis Acrobat 7.0 Professional eller senere er installert på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpen for Acrobat.

Legge til sikkerhet i PDF-filer
Når du lagrer en PDF-fil, kan du legge til passordbeskyttelse og sikkerhetsbegrensninger som ikke bare begrenser hvem som kan åpne filen, men
også hvem som kan kopiere eller trekke ut innhold, skrive ut dokumentet og så videre.

En PDF-fil kan kreve passord ved åpning av et dokument (passord for åpning av dokument) og endring av sikkerhetsinnstillinger (passord for
tillatelser). Hvis du angir sikkerhetsbegrensninger i filen, bør du også angi begge typer passord, ellers kan alle som åpner filen, fjerne
begrensningene. Hvis en fil åpnes med et passord for tillatelser, deaktiveres sikkerhetsbegrensningene midlertidig.

RC4-sikkerhetsmetoden fra RSA Corporation brukes til å passordbeskytte PDF-filer. Avhengig av innstillingen Kompatibilitet (Compatibility) (i
kategorien Generelt (General)) er krypteringsnivået høyt eller lavt.

Merk: Adobe PDF-forhåndsinnstillinger støtter ikke passord og sikkerhetsinnstillinger. Hvis du velger passord og sikkerhetsinnstillinger i
dialogboksen Eksporter Adobe PDF (Export Adobe PDF) og deretter velger Lagre forhåndsinnstilling (Save Preset), beholdes ikke passordene og
sikkerhetsinnstillingene.

Sikkerhetsvalg for PDF-filer
Du kan angi følgende alternativer når du oppretter en PDF-fil eller når du passordbeskytter en PDF-fil. Valgene varierer avhengig av innstillingen
for Kompatibilitet. Sikkerhetsvalg er ikke tilgjengelige for PDF/X-standarder eller -forhåndsinnstillinger.

Kompatibilitet Angir krypteringstypen for åpning av et passordbeskyttet dokument. Valget Acrobat 4 (PDF 1.3) bruker et lavt krypteringsnivå (40-
biters RC4), mens de andre valgene bruker et høyt krypteringsnivå (128-biters RC4 eller AES).
Merk at brukere av tidligere versjoner av Acrobat ikke kan åpne et PDF-dokument med en høyere kompatibilitetsinnstilling. Hvis du for eksempel
angir valget Acrobat 7 (PDF 1.6), kan ikke dokumentet åpnes i Acrobat 6.0 eller tidligere.

Krev passord for å åpne dokumentet Velg dette alternativet for å kreve at brukerne skriver inn det angitte passordet for å åpne dokumentet.
Passord for åpning av dokument Angi passordet brukerne må skrive inn for å åpne PDF-filen.
Merk: Hvis du glemmer et passord, er det ikke mulig å gjenopprette det fra dokumentet. Det er lurt å lagre passord på et separat, sikkert sted i
tilfelle du glemmer dem.
Bruk passord for å begrense utskrift, redigering og andre oppgaver Begrenser tilgangen til PDF-filens sikkerhetsinnstillinger. Hvis filen blir
åpnet i Adobe Acrobat, kan brukeren vise den, men må skrive inn det angitte tilgangspassordet for å endre innstillingene Sikkerhet og Tillatelser.
Hvis filen blir åpnet i Illustrator, Adobe Photoshop eller Adobe InDesign, må brukeren angi tilgangspassordet, fordi det ikke er mulig å åpne filen i
skrivebeskyttet modus.
Passord for tillatelser Angi et passord som kreves for å endre tillatelsesinnstillingene. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det forrige
alternativet er valgt.
Utskrift tillatt Angir utskriftsnivået som brukere tillates for PDF-dokumentet.

Ingen  Forhindrer brukere fra å skrive ut dokumentet.
Lav oppløsning (150 ppt)  Brukere kan ikke skrive ut i høyere oppløsninger enn 150 ppt. Utskriften kan ta lengre tid fordi hver side
skrives ut som et punktgrafikkbilde. Dette valget er bare tilgjengelig hvis Kompatibilitet er satt til Acrobat 5 (PDF 1.4) eller senere.
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Høy oppløsning  Brukere kan skrive ut i alle slags oppløsninger, slik at vektorutdata av høy kvalitet sendes til Adobe PostScript-skrivere
og andre skrivere som støtter avanserte utskriftsfunksjoner for høy kvalitet.

Endringer tillatt Definerer hvilke redigeringshandlinger som er tillatt i PDF-dokumentet.

Ingen  Forhindrer at brukerne utfører noen av endringene som er oppført på Tillatte endringer-menyen, som å fylle ut skjemafelt eller
legge til kommentarer i dokumentet.
Innsetting, sletting og rotering av sider  Brukere kan sette inn, slette og rotere sider og opprette bokmerker og miniatyrer. Dette
alternativet er bare tilgjengelig for høy kryptering (128-biters RC4 eller AES).
Fylle ut skjemafelt og signere  Brukere kan fylle ut skjemaer og legge til digitale signaturer. Dette valget tillater ikke at brukere legger til
kommentarer eller oppretter skjemafelt. Dette alternativet er bare tilgjengelig for høy kryptering (128-biters RC4 eller AES).
Kommentere, fylle ut skjemafelt og signere  Brukere kan legge til kommentarer og digitale signaturer og fylle ut skjemaer. Dette valget
tillater ikke at brukere flytter sideobjekter eller oppretter skjemafelt.
Sidelayout, fylle ut skjemafelter og signere  Brukere kan sette inn, rotere og slette sider, opprette bokmerker og miniatyrbilder, fylle ut
skjemaer og legge til digitale signaturer. Dette valget tillater ikke at brukere oppretter skjemafelt. Dette valget er bare tilgjengelig for lav
kryptering (40-biters RC4).
Alt bortsett fra å trekke ut sider  Brukere kan redigere dokumentet, opprette og fylle ut skjemafelt og legge til kommentarer og digitale
signaturer.

Aktiver kopiering av tekst, bilder og annet innhold Lar brukerne merke og kopiere innholdet i en PDF-fil.
Tillat kopiering av innhold og tilgjengelighet for synshemmede Synshemmede brukere kan bruke skjermlesere til å lese og kopiere
dokumentet. Dette valget er bare tilgjengelig for lav kryptering (40-biters RC4).
Aktiver teksttilgang for skjermleserenheter for synshemmede Synshemmede brukere kan lese dokumentet med skjermlesere, men de kan
ikke kopiere eller trekke ut dokumentinnhold. Dette alternativet er bare tilgjengelig for høy kryptering (128-biters RC4 eller AES).
Tillat metadata i ren tekst Tillater at brukere kopierer og trekker ut innhold fra PDF-filen. Dette valget er bare tilgjengelig når Kompatibilitet er satt
til Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senere. Når du velger dette alternativet, kan arkiverings-/søkesystemer og søkemotorer få tilgang til metadata som er
arkivert i dokumentet.

Bygge inn og erstatte skrifter
En skrift kan bare bygges inn hvis skriftleverandøren har lagt til en innstilling som tillater at skriften bygges inn. Innebygging forhindrer
skrifterstatning når filen vises eller skrives ut, og sikrer at leserne ser teksten i den opprinnelige skriften. Innebygging øker filstørrelsen bare i
ubetydelig grad, med mindre dokumentet bruker CID-skrifter (flerbyteskrifter), et vanlig skriftformat for asiatiske språk. Du kan bygge inn eller
erstatte skrifter i Acrobat eller når du eksporterer et InDesign-dokument til PDF.

Du kan bygge inn hele skriften eller bare et delsett av tegnene som brukes i filen.

Når en skrift ikke kan bygges inn på grunn av skriftleverandørens innstillinger, og PDF-filen åpnes eller skrives ut av en bruker som ikke har tilgang
til den opprinnelige skriften, erstattes den midlertidig. For å unngå problemer bør du bare skrive ut PDF-filer der skrifter kan bygges inn.

Multiple Master-skriften kan utvides eller trekkes sammen, slik at linje- og sideskift i det originale dokumentet beholdes. Erstatningen svarer
imidlertid ikke alltid til formen på de originale tegnene, spesielt hvis de er uvanlige, f.eks. skriftsnitt for skript.

Hvis tegnene er uvanlige (til venstre), samsvarer ikke erstatningsskriften (til høyre).

Forberede et dokument for visning på skjermen
Med små filer, plattformuavhengighet og elektronisk navigering er Adobe PDF et ideelt format for å distribuere dokumenter elektronisk og vise dem
på skjermen. Du kan sende Adobe PDF-dokumenter til andre brukere som e-postvedlegg, eller du kan distribuere dem på Internett eller et
intranett.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter tilgjengelige PDF-dokumenter, kan du se Tilgjengelighet i Adobe InDesign CS4.

Følgende retningslinjer gjelder for elektronisk distribuerte Adobe PDF-filer:

Før du legger Adobe PDF-dokumenter på et Internett-område, kontrollerer du om tekst, grafikk og layout i dokumentene er fullstendig og
korrekt.

Kontroller at oppføringene i innholdsfortegnelsen, hyperkoblinger og bokmerker blir generert på riktig måte. Oppføringer i
innholdsfortegnelsen blir generert automatisk fra informasjon i Bokmerker-panelet.

Angi passord og andre sikkerhetsvalg.

Bruk et filnavn på opptil åtte tegn etterfulgt av en filtype på opptil tre tegn. Mange nettverk og e-postprogrammer forkorter lange filnavn.
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Kontroller at du bruker filtypen PDF hvis brukere skal vise filen på en Windows-datamaskin eller Internett.

Hvis du vil bruke forhåndsdefinerte innstillinger for Adobe PDF-eksport for visning på skjermen, velger du Minste filstørrelse.

Merk: Adobe PDF-filer som er eksportert fra InDesign-dokumenter som inneholder overtrykk eller gjennomsiktighetseffekter, vises best i
Acrobat 5.0 eller senere eller Adobe Reader 7.0 eller senere, hvis valget Forhåndsvisning av overtrykk er angitt.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Skrive ut
 

Se disse anbefalte ressursene på nettet for å finne ut mer.

Skrive ut hefter ved bruk av en vanlig skriver

Jeff Witchel  (15. oktober 2012)

strContentType_Video_tutorial

Lær hvordan du oppretter et hefte og skriver det ut med en vanlig skriver.

Adobe Creative Suite 5/5.5-veiledning for trykkerier (PDF, 21 MB)

Artikkel  (01. januar 2011)

Last ned denne veiledningen for å lære hvordan du klargjør Adobe-dokumenter for trykking. All
informasjon du trenger for profesjonell trykking, samlet på ett sted.
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Om PDF-verktøy for trykking
Kontrollere dokumentet før du eksporterer
Gjennomgangsutskrift for PDF
Produsere en trykkeklar Adobe PDF-fil

Om PDF-verktøy for trykking

I noen trykkeriarbeidsflyter distribueres dokumentene i formatet til redigeringsprogrammet (som kalles opprinnelig format). Etter at filene er
godkjente, arkiveres de i PostScript-format eller et merkebeskyttet format for førtrykksarbeid og endelig trykking. Siden programmer genererer
PostScript-data på mange forskjellige måter, kan PostScript-filene bli store og kompliserte. I tillegg kan problemer med påliteligheten, for eksempel
manglende skrifttyper, ødelagte filer, manglende grafikkobjekter og funksjoner som ikke støttes, oppstå ved utskrift. Adobe og deres
samarbeidspartnere fortsetter derfor med å lage pålitelige løsninger for arbeidsflyter for publisering basert på PDF.

Fra InDesign kan du eksportere dokumentet til en sammensatt PDF-fil, som kalles en digital hovedfil. Disse digitale hovedfilene er kompakte,
pålitelige filer som du eller trykkeriet kan vise, redigere, organisere og prøvetrykke. Dermed kan trykkeriet på passende tidspunkt enten trykke
PDF-filen direkte eller behandle den ved å bruke ulike verktøy til etterbehandlingsoppgaver, for eksempel forhåndskontroll, overlapping, utskyting
og fargeseparasjon.

PDF-filer i arbeidsflyten

Mange store forlag bruker PDF-filer til å forenkle korrektur- og produksjonssyklusen. Mange blader og aviser bruker for eksempel PDF som
standardformat for å sende reklame og annonser via satellitt eller ISDN-linjer til lokale trykkerier. PDF-filer gir lokale trykkerier mulighet til å vise
annonsen nøyaktig slik den ble utformet, redigere den like før utskrift og skrive den ut pålitelig fra enhver datamaskin.

PDF-arbeidsflytteknologi og -krav

Adobe prøver hele tiden å dekke arbeidsflytbehovene til trykkerier, og vi anbefaler at du besøker Adobes nettsted www.adobe.com ofte for å holde
deg oppdatert om den seneste utviklingen. Adobe dekker for tiden disse behovene ved å tilby et integrert arbeidsflytsystem som består av flere
teknologier:

Adobe Acrobat 9, med støtte for Adobe PDF versjon 1.7.

Adobe PostScript 3-utskriftsteknologi for enhetsuavhengig støtte, Adobe In-RIP-overlapping, In-RIP-fargeseparasjoner og jevne
fargeblandinger.

Adobe InDesign CS4, med støtte for layoutfunksjoner for sider med høy oppløsning og direkte PDF-behandling.

PDF/X, en ISO-standard for utveksling av grafisk innhold som fjerner mange av farge-, skrift- og overlappingsvariablene som fører til
utskriftsproblemer.

En sammensatt PDF-arbeidsflyt med høy oppløsning inkluderer vanligvis en PostScript 3-utenhet der RIP støtter In-RIP-separasjoner. Bruk derfor
en forseparert PostScript-utskriftsarbeidsflyt hvis utenheten bruker PostScript-nivå 2 eller ikke støtter In-RIP-separasjoner.

Kontrollere dokumentet før du eksporterer

Før du oppretter en PDF-fil som skal sendes til et trykkeri, må du kontrollere at InDesign-dokumentet overholder spesifikasjonene fra trykkeriet.
Nedenfor vises noen anbefalinger:

763

http://www.adobe.com/


Til toppen av siden

Til toppen av siden

Bruk funksjonen Forhåndskontroll i InDesign til å kontrollere at bildeoppløsningen og fargerommene stemmer, at skrifter er tilgjengelige og
kan bygges inn, at grafikk er oppdatert osv.

Kontroller innstillingene for Adobe PDF-eksport før du eksporterer, og juster dem etter behov. Hvis innstillingene for forvalget ikke kan brukes,
vises en advarsel i Oppsummering-området.

Hvis grafikken inneholder gjennomsiktighet (deriblant overtrykk og skygger) og du trenger utdata med høy oppløsning, er det lurt å
forhåndsvise sammenslåingseffektene ved hjelp av panelet Forhåndsvisning av sammenslåing før du lagrer filen.

Hvis grafikken inneholder gjennomsiktighet, spør du trykkeriet om de foretrekker sammenslåtte PDF-filer eller ikke. Sammenslåing utføres så
sent i arbeidsflyten som mulig, og helst av trykkeriet. Hvis trykkeriet vil at du skal slå sammen transparente objekter, gir du dem en PDF/X-
1a-kompatibel fil.

Hvis dokumentet skal separeres, kan du forhåndsvise separasjonene og grensene for trykkfargedekning med panelet Forhåndsvisning av
separasjoner.

Bruk bare bilder med høy oppløsning i dokumentet.

Bruk bare CMYK-bilder i en firefargers prosessfargejobb for å få best resultat. Du kan eventuelt velge å konvertere RGB-bilder til CMYK i
dialogboksen Eksporter Adobe PDF (kategorien Utskrift).

Du kan ekskludere skjulte eller ikke-utskrivbare lag fra det eksporterte PDF-dokumentet. (Se Velge hvilke lag som skal skrives ut eller
eksporteres til PDF.)

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du forbereder InDesign-dokumenter for PDF-utskrift med høy oppløsning, kan du se Adobe
InDesign CS-veiledning for trykkerier.

Gjennomgangsutskrift for PDF

PDF Print Engine-skriverprodusenter utgir nye drivere basert på Adobe PDFDriver SDK, som har funksjoner for å håndtere PDF i
gjennomgangsmodus. Når en slik skriver velges via InDesign, kan PPD-filen indikere at skriveren er en PDF-skriver (avhenger av
skriverprodusenten).

Ettersom InDesign kan generere PDF av høy kvalitet via PDF-eksport, bruker utskrift til en PDF-skriver denne funksjonaliteten, og denne PDF-filen
av høy kvalitet sendes til skriveren i stedet for via en mellomliggende PostScript-rute.
Utskriftskvalitet fra programmer via PDF-driveren tilsvarer (eller er bedre enn) PostScript-utskrift generelt. PDF-utskrift via Adobe PDF-skriveren
støtter også live gjennomsiktighet og ICC-fargehåndtering. I dialogboksen Skriv ut i InDesign er alternativer relatert til fargehåndtering,
fargeseparasjon og grafikk deaktivert fordi alle fargehåndteringsoperasjonene utføres på enheten for å gi utskrifter av bedre kvalitet.

Utskriftsdialogboks

Sammensatt, behold uendret er valgt som standard og kan ikke endres.

Produsere en trykkeklar Adobe PDF-fil

Et trykkeri kan bruke Acrobat 7.0 Professional og senere til å utføre forhåndskontroll og fargeseparasjoner. Nyere versjoner av
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Merk:

Acrobat Professional inneholder flere avanserte verktøy for forhåndskontroll, inkludert muligheten til å utføre enkelte korrigeringer automatisk. Ulike
førtrykksprogrammer og In-RIP-teknologier kan også utføre forhåndskontroll, overlapping og utskyting, samt fargeseparere sidene i den digitale
hovedfilen.

Hvis du velger å utelate bildene når du oppretter en PDF-fil, kontrollerer du at trykkeriet har tilgang til de opprinnelige bildene i høy oppløsning.
Det er nødvendig for et flott resultat. Kontroller også at trykkeriet har Acrobat 7.0 eller senere, slik at tekst og fargegrafikk kan vises nøyaktig. Bruk
Acrobat 8 Professional eller nyere for å få en best mulig visning.

Hvis du bruker en fargestyrt arbeidsflyt, kan du bruke nøyaktigheten i fargeprofiler til å foreta en trykkfargesimulering på skjermen. Du kan
undersøke hvordan fargene i dokumentet kommer til å se ut når de gjengis på en bestemt utenhet.

Med mindre du bruker et fargehåndteringssystem med nøyaktig kalibrerte ICC-profiler og er sikker på at du har kalibrert skjermen riktig, kan
du ikke stole på utseendet til fargene på skjermen.

1. Forbered dokumentet for eksport til Adobe PDF.

2. Eksporter dokumentet ved å bruke *.joboptions-filen du fikk av trykkeriet. Hvis du ikke har en foretrukket *.joboptions-fil, bruker du et PDF/X-
forvalg.

3. Forhåndskontroller PDF-filen i Acrobat 7.0 Professional eller senere.

4. Ta prøvetrykk av og rett opp i PDF-filen.

5. Lever en trykkeklar PDF-fil til trykkeriet.

Adobe anbefaler også
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Forhåndskontrollere filer før levering

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Oversikt over Forhåndskontroll-panelet
Definere forhåndskontrollprofiler
Vise og løse forhåndskontrollfeil
Forhåndskontrollere bøker
Pakke filer

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du koblingene nedenfor.

Oversikt over Forhåndskontroll-panelet

Du kan utføre en kvalitetskontroll av dokumentet før du skriver det ut eller sender det til et trykkeri. Forhåndskontroll er standardbegrepet for denne
prosessen i bransjen. Mens du redigerer et dokument, varsler Forhåndskontroll-panelet om problemer som kan føre til at et dokument eller en bok
ikke skrives ut eller eksporteres som ønsket. Slike problemer kan være manglende filer eller skrifter, bilder med lav oppløsning, skjult tekst eller en
rekke andre forhold.

Du kan konfigurere innstillingene for forhåndskontroll for å definere hvilke forhold som registreres. Disse innstillingene for forhåndskontroll arkiveres
i forhåndskontrollprofilene slik at de enkelt kan gjenbrukes. Du kan opprette dine egne forhåndskontrollprofiler eller importere dem fra skriveren
eller en annen kilde.

Hvis du vil dra full nytte av forhåndskontroll, bør du opprette eller angi en forhåndskontrollprofil i de tidlige stadiene av opprettelsen av et
dokument. Hvis Forhåndskontroll er aktivert, vises et ikon i form av en rød sirkel på statuslinjen når InDesign registrerer problemer. Hvis du vil ha
grunnleggende informasjon om hvordan du løser problemene, kan du åpne Forhåndskontroll-panelet og vise Info-seksjonen.

Forhåndskontroll-panelet

A. Valgt feil B. Velg sidetallet for å vise sideobjektet C. Info-området viser forslag for å rette opp den valgte feilen D. Angi et sideområde for å
begrense kontroll av feil 

Åpne Forhåndskontroll-panelet

Velg Vindu > Utskrift > Forhåndskontroll.

Dobbeltklikk på Forhåndskontroll-ikonet nederst i dokumentvinduet. Forhåndskontroll-ikonet er grønt hvis det ikke er registrert noen feil, og
rødt hvis det er registrert feil.

Definere forhåndskontrollprofiler
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Koblinger

Farge

Bilder og objekter

Tekst

Dokument

Profilen [Grunnleggende] brukes som standard på nye og konverterte dokumenter. Denne profilen flagger manglende eller endrede koblinger,
skjult tekst og manglende skrifter. Du kan ikke redigere eller slette profilen [Grunnleggende], men du kan opprette og bruke flere profiler. Du kan
for eksempel veksle mellom profiler når du arbeider med ulike dokumenter, bruker ulike trykkerier eller kjører ett enkelt dokument gjennom ulike
produksjonsfaser.

Konsulter trykkeriet for å skaffe en profil eller finne ut hva innstillingene skal være for forhåndskontrollprofil.

Definere en forhåndskontrollprofil

1. Velg Definer profiler på menyen i Forhåndskontroll-panelet eller på Forhåndskontroll-menyen nederst i dokumentvinduet.

2. Klikk på ikonet Ny forhåndskontrollprofil, og angi deretter et navn for profilen.

3. Angi innstillingene for forhåndskontroll i hver kategori. Et merke i en boks angir at alle innstillingene er inkludert. En tom boks angir at ingen
av innstillingene er inkludert.

Velg om manglende og endrede koblinger skal vises som feil.

Velg hvilket blandingsområde for gjennomsiktighet som kreves, og hvorvidt objekter som CMY-plater, fargerom og overtrykk er tillatt.

Angi krav til objekter, for eksempel bildeoppløsning, gjennomsiktighet og strektykkelse.

Kategorien Tekst viser feil ved objekter, for eksempel manglende skrifter og skjult tekst.

Angi krav til sidestørrelse og -orientering, antall sider, tomme sider og oppsett for utfallende og satslinje.

4. Velg Arkiver for å beholde endringene i én profil før du arbeider med en annen profil. Du kan også velge OK for å lukke dialogboksen og
arkivere alle endringer.

Bygge inn og oppheve innebygging av profiler

Når du bygger inn en profil, gjør du profilen til en del av dokumentet. Det er spesielt nyttig å bygge inn profiler når du sender filer til andre. Selv om
en profil er innebygd, impliserer det ikke nødvendig bruk. Hvis du for eksempel sender et dokument med en innebygd profil til et trykkeri, kan
trykkeriet velge å bruke en annen profil sammen med dokumentet.

Du kan bare bygge inn én profil. Profilen [Grunnleggende] kan ikke bygges inn.

1. Hvis du vil bygge inn en profil, velger du den fra Profil-listen og klikker deretter på Bygg inn-ikonet  til høyre for Profil-listen.

Du kan også bygge inn en profil i dialogboksen Definer profiler.

2. Hvis du vil oppheve innebygging av en profil, kan du velge Definer profiler på menyen i Forhåndskontroll-panelet, markere profilen og
deretter velge Opphev innebygging av profil på menyen Forhåndskontrollprofil på venstre side av dialogboksen.

Eksportere og laste inn profiler

Du kan eksportere en profil og gjøre den tilgjengelig for andre. Eksporterte profiler arkiveres med filtypen IDPP.

Eksport av profiler er en god måte å sikkerhetskopiere profilinnstillingene på. Når du gjenoppretter innstillinger, tilbakestilles profilinformasjonen.
Hvis du vil gjenopprette innstillinger, kan du laste den eksporterte profilen.

Du kan også laste inn en profil som noen andre har gjort tilgjengelig for deg. Du kan enten laste inn en IDPP-fil, eller du kan laste inn den
innebygde profilen fra det dokumentet du angir.

Hvis du vil eksportere en profil, velger du Definer profiler på Forhåndskontroll-menyen. Velg Eksporter profil på Forhåndskontrollprofil-
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menyen, angi navn og plassering, og velg Arkiver.
Hvis du vil laste inn (importere) en profil, velger du Definer profiler på Forhåndskontroll-menyen. Velg Last inn profil på
Forhåndskontrollprofil-menyen, marker IDPP-filen eller dokumentet som inneholder en innebygd profil du vil bruke, og velg Åpne.

Slette en profil

1. Velg Definer profiler på Forhåndskontroll-menyen.

2. Marker profilen du vil slette, og klikk på ikonet Slett forhåndskontrollprofil .

3. Velg OK for å slette profilen.

Vise og løse forhåndskontrollfeil

I listen over feil er det bare kategoriene med feil som vises. Du kan klikke på pilen ved siden av hver oppføring for å utvide eller skjule den.

Vær oppmerksom på følgende når du viser listen over feil:

I noen tilfeller er det et designobjekt som en fargeprøve eller avsnittmal som forårsaker problemet. Selve designobjektet rapporteres ikke som
en feil. I stedet vises alle sideobjekter som designobjektet brukes på, i listen over feil. I slike tilfeller må du løse problemet i designobjektet.

Feil som forekommer i skjult tekst, skjulte betingelser eller notater, vises ikke. Slettet tekst som fortsatt er tilgjengelig i sporede endringer,
ignoreres også.

Et malsideobjekt med et problem vises ikke hvis malen ikke er i bruk, eller hvis det ikke er noen sider der malen brukes, i det gjeldende
området. Hvis et malsideobjekt har en feil, vises den bare én gang i Forhåndskontroll-panelet, selv om feilen gjentas på alle sider der malen
brukes.

Feil som forekommer i sideobjekter som ikke skrives ut, i sideobjekter på montasjebordet eller i lag som er skjult eller ikke skrives ut, vises
bare i listen over feil hvis de relevante valgene er angitt i dialogboksen Valg for forhåndskontroll.

Hvis du bare vil skrive ut enkelte sider, kan du begrense forhåndskontrollen til et sideområde. Angi et sideområde nederst i Forhåndskontroll-
panelet.

Slå på eller av aktiv forhåndskontroll

Forhåndskontroll er som standard slått på for alle dokumenter.

1. Hvis du vil slå forhåndskontroll på eller av for det aktive dokumentet, velger du På øverst til venstre i Forhåndskontroll-panelet, eller du kan
velge Dokument for forhåndskontroll på Forhåndskontroll-menyen nederst i dokumentvinduet.

2. Hvis du vil slå forhåndskontroll på eller av for alle dokumenter, velger du Aktiver forhåndskontroll for alle dokumenter på menyen i
Forhåndskontroll-panelet.

Løse feil

1. I listen over feil kan du dobbeltklikke på en rad eller velge sidetallet i Side-kolonnen for å vise sideobjektet.

2. Klikk på pilen til venstre for Info for å vise informasjon om den markerte raden.

Info-panelet inneholder en beskrivelse av problemet og forslag til hvordan det kan løses.

3. Løs feilen.

Velge en annen profil

I mange arbeidsflyter er det nyttig å bruke ulike profiler. Du kan for eksempel velge ulike profiler for dokumenter du redigerer samtidig, eller du kan
velge en ny profil for å starte en ny produksjonsfase. Når du velger en annen profil, undersøkes dokumentet på nytt.
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Arbeidsprofil

Bruk innebygd profil / Bruk arbeidsprofil

Lag

Ikke-utskrivbare objekter

Objekter på montasjebord

1. Åpne dokumentet.

2. Velg en profil på Profil-menyen i Forhåndskontroll-panelet.

Hvis du vil bruke denne profilen hver gang du arbeider med dette dokumentet, gjør du profilen innebygd. Ellers brukes standard arbeidsprofil når
dokumentet åpnes.

Angi et sideområde for forhåndskontroll

Nederst i Forhåndskontroll-panelet angir du sideområdet (for eksempel 1–8).

Reglene for å angi sideområde er de samme som i dialogboksen Skriv ut. Feil som forekommer på sider utenfor sideområdet, vises ikke på listen
over feil.

Angi Forhåndskontroll-valg

1. Velg Valg for forhåndskontroll på Forhåndskontroll-menyen.

2. Angi følgende valg, og velg OK.

Velg den profilen du vil bruke som standard for nye dokumenter. Hvis du vil at arbeidsprofilen skal bygges inn i nye
dokumenter, velger du Bygg inn arbeidsprofil i nye dokumenter. Se Definere forhåndskontrollprofiler.

Når du åpner et dokument, kan du se om den innebygde profilen eller den angitte
arbeidsprofilen brukes til forhåndskontroll.

Angi om objekter i alle lag, synlige lag eller lag som er synlige og kan skrives ut, skal inkluderes i forhåndskontroll. Hvis for eksempel et
objekt befinner seg i et skjult lag, kan du unngå at det rapporteres om feil for dette objektet.

Velg dette alternativet hvis du vil at det skal rapporteres om feil for objekter som er merket som ikke-utskrivbare i
Attributter-panelet, eller for malsideobjekter på sider der Skjul malobjekter brukes.

Velg dette alternativet hvis du vil at det skal rapporteres om feil for objekter som er montert på montasjebordet.

Begrense antallet rader per feil

Du kan gjøre listene over feil mer håndterbare ved å begrense antallet rader per feil. Hvis det for eksempel brukes én TrueType-skrift i et helt
dokument som ikke skal bruke TrueType-skrifter, kan dette generere hundrevis av feil. Hvis du begrenser antallet rader per feil til 25, vises bare de
25 første feilene på listen, og (25+) vises ved siden av listen.

Velg Begrens antall rader per feil på menyen i Forhåndskontroll-panelet, og velg deretter antallet.

Arkivere feilrapport

Du kan generere en tekstfil eller PDF-fil med en oversikt over feilene som vises i Forhåndskontroll-panelet. Rapporten inneholder også andre
opplysninger som klokkeslett, dokumentnavn og profilnavn.

Hvis du vil ha en full oversikt over dokumentet som inneholder alle skrifter, trykkfarger, koblinger og andre objekter som brukes, kan du opprette
en rapport ved hjelp av Pakke-funksjonen.

1. Velg Arkiver rapport på menyen i Forhåndskontroll-panelet.

2. Angi om du vil arkivere filen som en PDF-fil eller tekstfil, på menyen Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).
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Lag

Objekter på montasjebord

Ikke-utskrivbare objekter
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3. Angi navn og plassering for rapporten, og velg deretter Arkiver.

Forhåndskontrollere bøker

Hvis du velger Forhåndskontroller bok på menyen i Bok-panelet, blir alle dokumenter (eller alle valgte dokumenter) undersøkt for å kontrollere om
det finnes feil. Du kan bruke den innebygde profilen i hvert dokument, eller du kan angi en profil som skal brukes. Et ikon som vises som rødt eller
grønt eller et spørsmålstegn, viser forhåndskontrollstatusen for hvert dokument. Grønt indikerer at dette dokumentet ikke har noen rapporterte feil.
Rødt indikerer feil. Et spørsmålstegn indikerer ukjent status. Dokumentet kan for eksempel være lukket, forhåndskontroll kan være slått av, eller
forhåndskontrollprofilen kan være endret.

Angi forhåndskontrollvalg i en bok

1. Velg Forhåndskontroller bok på menyen i Bok-panelet.

2. I dialogboksen Valg for forhåndskontroll av bok angir du om valgene for forhåndskontroll skal gjelde for hele boken eller bare utvalgte
dokumenter.

3. Under Forhåndskontrollprofil angir du om du vil bruke profilen som er angitt på menyen Bruk profil, eller den innebygde profilen for hvert
dokument.

Profilen du angir, brukes midlertidig for hvert dokument. Når du lukker og åpner de enkelte dokumentene, brukes enten arbeidsprofilen eller
den innebygde profilen, avhengig av hva du har angitt i dialogboksen Valg for forhåndskontroll.

4. Under Inkluder velger du hvilke objekter som inkluderes i listen over feil.

Angi om objekter i alle lag, synlige lag eller lag som er synlige og kan skrives ut, skal inkluderes i forhåndskontroll. Hvis for eksempel et
objekt befinner seg i et skjult lag, kan du velge ikke å vise feil som rapporteres for objektet.

Velg dette alternativet hvis du vil at det skal rapporteres om feil for objekter som er montert på montasjebordet.

Velg dette alternativet hvis du vil at det skal rapporteres om feil for objekter som er merket som ikke-utskrivbare i
Attributter-panelet.

5. Velg Generer rapport for å generere en tekstfil eller PDF-fil som inneholder en liste over feil. Den genererte rapporten viser alle feilene i
boken.

6. Velg Forhåndskontroll.

Løse forhåndskontrollfeil i en bok

Hvis det vises en rød prikk til høyre for dokumentnavnet i Bok-panelet, inneholder dokumentet forhåndskontrollfeil.

1. Dobbeltklikk på dokumentet som inneholder feil, i Bok-panelet.

2. Bruk Forhåndskontroll-panelet for å vise feilene i hvert dokument, og gjør de endringene som er nødvendige for å løse problemene.

Designobjekter som maler eller fargekart kan forårsake feil. I slike tilfeller må du først løse feilene i malene eller fargeprøvene i kildedokumentet,
og deretter synkroniserer du boken.

Hvis du har angitt en profil for forhåndskontrollen av boken, og dette ikke er den innebygde dokumentprofilen, bør du være oppmerksom på at det
kan velges en annen profil neste gang du åpner dokumentet. En annen profil kan gi andre forhåndskontrollfeil.

Pakke filer
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Kopier skrifter

Kopier koblet grafikk

Oppdater koblinger til grafikk i pakken

Bare bruk orddelingsunntak for dokument

Inkluder skrifttyper og koblinger fra skjulte lag og lag som ikke skrives ut

Inkluder IDML

Du kan samle filene du har brukt, inkludert skrifttyper og koblede bilder, slik at de enkelt kan leveres til et trykkeri. Når du pakker en fil, oppretter
du en mappe som inneholder InDesign-dokumentet (eller dokumentene i en bokfil), nødvendige skrifttyper, koblet grafikk, tekstfiler og en tilpasset
rapport. Denne rapporten, som arkiveres som en tekstfil, inneholder informasjonen i dialogboksen Instruksjoner for utskrift, dvs. en oversikt over
alle brukte skrifttyper, koblinger og trykkfarger som kreves for å trykke dokumentet, i tillegg til utskriftsinnstillinger.

Det utføres automatisk en oppdatert forhåndskontroll i InDesign. Dialogboksen Pakkeinnhold viser alle problemområder som er oppdaget. Når du
skal levere dokumentet til trykkeriet, kan du også bruke en sammensatt PDF-fil som er basert på dokumentet, eller en PostScript-fil.

1. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Pakke:

Velg Fil > Pakke. (Hvis Pakke ikke vises på Fil-menyen, kan du prøve å velge et annet arbeidsområde, for eksempel Vindu >
Arbeidsområde > Avansert.)

Velg Pakk bok eller Pakk valgte dokumenter på menyen i Bok-panelet, avhengig av om alle, noen av eller ingen av dokumentene er
markert i Bok-panelet.

Et advarselsikon  angir problemområder.

2. I dialogboksen Pakkeinnhold gjør du ett av følgende:

Hvis du får melding om problemer, velger du Avbryt og bruker Forhåndskontroll-panelet for å løse problemområder.

Velg problemområdet (for eksempel Skrifter), og rett deretter opp problemet. Når du er fornøyd med dokumentet, starter du pakkingen på
nytt.

Velg Pakke for å starte pakkingen.

3. Fyll ut instruksjonene for utskrift. Filnavnet du angir, er navnet på rapporten som følger med alle andre pakkefiler.

4. Velg Fortsett, og angi hvor du vil arkivere alle pakkefiler.

5. Velg blant følgende:

Kopierer alle nødvendige skriftfiler, ikke hele skriftsnittet.

Kopierer koblede grafikkfiler til pakkemappen.

Endrer grafikkoblingene til pakkemappen.

Hvis dette alternativet er aktivert, flagger InDesign dette dokumentet, slik at ikke flyten endres
hvis noen andre åpner eller redigerer det på en datamaskin som har andre innstillinger for orddeling og ordlister. Du kan aktivere dette
valget når du sender filen til et trykkeri.

Pakker objektene som finnes i skjulte lag, skjulte betingelser
og lag som valget Skriv ut lag er deaktivert for. Hvis det ikke er merket av for dette valget, inneholder pakkene bare det som er synlig og kan
skrives ut fra dokumentet når du oppretter pakken.

Velg IDML-alternativer

Pakker inn IDML-filen med pakken. Dette lar InDesign-dokumentet/boken åpnes i tidligere versjoner av InDesign.
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Inkluder PDF (utskrift)

Merk:

Vis rapport

Manglende skrifter

Ufullstendige skrifter

Beskyttede skrifter

Merk:

Velg for å pakke en pdf(utskrift). Alle forhåndsinnstillinger for pdf som for tiden er tilgjengelige til bruk ved
pakking.Sist brukte forhåndsinnstilling for pdf er standard forhåndsinnstilling for pdf i nedtrekksmenyen for forhåndsinnstilling for pdf.

 

Dersom det ikke dukker opp noen advarsel i løpet av opprettelse av pdf, blir pdf opprettet. Men det vises en advarsel.
Dersom en feil i løpet av opprettelse av pdf/idml eller pakking, utføres det en komplett tilbakestilling, og ingenting blir opprettet.
Navnet til den opprettede idml- og pdf-filen er det samme som .indd-dokumentet.

Åpner rapporten med utskriftsinstruksjoner i et tekstredigeringsprogram med én gang filene er pakket. Velg knappen
Instruksjoner hvis du vil redigere utskriftsinstruksjonene før du fullfører pakkingen.

6. Velg Pakke for å fortsette pakkingen.

Rette opp skrifttypefeil

Skrifter-området i dialogboksen Pakkeinnhold viser alle skriftene som brukes i dokumentet – inkludert skrifter som brukes for skjult tekst eller tekst
på montasjebordet, og skrifter som er innebygd i EPS-filer, opprinnelige Adobe Illustrator-filer og monterte PDF-sider – og angir om skriften er
installert på datamaskinen og tilgjengelig. Når du velger Bare vis problemer, vises skrifttyper som kommer inn under følgende kategorier:

Viser skrifter som er brukt i dokumentet, men som ikke er installert på gjeldende datamaskin eller ikke er tilgjengelige som
dokumentinstallerte skrifter.

Viser skrifttyper som kan vises på skjermen på gjeldende datamaskin, men som mangler for skriveren.

Viser skrifter som ikke kan bygges inn i PDF- eller EPS-filer eller brukes som dokumentinstallerte skrifter av
lisensieringsårsaker.

Gjør ett av følgende:

Lukk dialogboksen Forhåndskontroll, og installer skrifttypene på datamaskinen.

Velg Finn skrift i Skrifter-området i dialogboksen Forhåndskontroll, og søk etter, vis, og erstatt skrifttypene du bruker i dokumentet.

Forsikre deg om at du har lisens for skrifttypene som brukes i dokumentet, at de er installert og aktivert enten på datamaskinen eller utenheten.

Reparere koblinger og bilder

Området Koblinger og bilder i dialogboksen Pakkeinnhold viser alle koblinger, innebygde bilder og monterte InDesign-filer som brukes i
dokumentet, inkludert DCS- og OPI-koblinger fra koblet EPS-grafikk. Bilder som er innebygd i EPS-grafikk og monterte InDesign-filer, inkluderes
ikke som koblinger i forhåndskontrollrapporten. Ved forhåndskontroll angis koblinger som mangler eller er foreldet, og RGB-bilder (som kanskje
ikke separeres riktig hvis ikke fargehåndtering er aktivert og riktig konfigurert).

Dialogboksen Pakkeinnhold kan ikke oppdage RGB-bilder som er innebygd i monterte EPS-, Adobe Illustrator-, Adobe PDF- og FreeHand-
filer, og monterte INDD-filer. For å oppnå best resultat bør du bekrefte fargedata for montert grafikk ved hjelp av Forhåndskontroll-panelet eller de
opprinnelige applikasjonene.

1. Hvis du bare vil vise bilder det er problemer med, velger du Bare vis problemer i området Koblinger og bilder i dialogboksen Pakkeinnhold.

2. Reparer en kobling ved å gjøre ett av følgende:

Marker problembildet, og velg Oppdater eller Koble på nytt.

Velg Reparer alle.

3. Finn de riktige bildefilene, og velg Åpne.

Adobe anbefaler også
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Forberede utskrift av separasjoner
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Opprette separasjoner
Forberede dokumentet for fargeseparasjoner
Trykke spotfarger
Vise prosessfargeekvivalenter for en spotfarge
Trykke et objekt på alle fargeplatene
Trykke forløpninger som separasjoner
Skrive ut sammensatte dokumenter
Forhåndsvise fargeseparasjoner

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du koblingene nedenfor.

Opprette separasjoner
For å gjengi farge- og halvtonebilder separeres vanligvis grafikken til fire plater – én plate for hver av delene med cyan (C), gul (Y), magenta (M)
og svart (K) i bildet. Når de riktige trykkfargene brukes og trykkes i register i forhold til hverandre, kombineres disse fargene for å gjengi den
opprinnelige grafikken. Prosessen med å dele bildet opp i to eller flere farger kalles fargeseparasjon, og filmene platene opprettes fra, kalles
separasjoner.

Sammensatt (til venstre) og separasjoner (til høyre)

Separasjonsarbeidsflyter
Adobe InDesign CS4 støtter to vanlige PostScript-arbeidsflyter. Hovedforskjellen er hvor det opprettes separasjoner – på vertsdatamaskinen
(systemet som bruker InDesign og skriverdriveren), eller i RIPen (rasterbildeprosessoren) til utenheten. Et annet alternativ er en PDF-arbeidsflyt.

Vertsbaserte separasjoner I den tradisjonelle vertsbaserte, forhåndsseparerte arbeidsflyten opprettes det PostScript-data for hver av
separasjonene som kreves for dokumentet, og deretter sendes disse dataene til utenheten.
In-RIP-separasjoner I den nyere, RIP-baserte arbeidsflyten utfører en ny generasjon av PostScript-RIPer fargeseparasjoner, overlapping og til og
med fargestyring i RIPen, slik at vertsdatamaskinen frigjøres til andre oppgaver. Med denne metoden tar det mindre tid å generere filen, og
mengden data som overføres for utskriftsjobbene, minimeres. I stedet for at for eksempel PostScript-data for fire eller flere sider sendes for å
trykke vertsbaserte fargeseparasjoner, sendes PostScript-dataene for én enkelt sammensatt PostScript-fil for behandling i RIPen.
Hvis du vil se en opplæringsvideo om klargjøring av filer for trykking, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0089_no. Hvis du vil se en veiledning for
førtrykk (i PDF-format), kan du gå til www.adobe.com/go/learn_id_prepress_wp_no.

Forberede dokumentet for fargeseparasjoner
1. Rett opp eventuelle fargeproblemer i grafikken.
2. Angi overtrykksvalg.
3. Lag overlappingsinstruksjoner for å kompensere for feilregistrering under trykking.
4. Forhåndsvise fargeseparasjoner på skjermen.

Merk: Trinn 1–4 anbefales, men er ikke nødvendige, når du produserer fargeseparasjoner.
5. Velg Fil > Skriv ut for å vise dialogboksen Skriv ut.
6. Hvis du har opprettet et utskriftsforvalg med passende separasjonsinnstillinger, velger du det på menyen Forvalg for utskrift øverst i

dialogboksen Skriv ut.
7. Velg en skriver eller PostScript-fil fra Skriver-listen.
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8. Hvis du skriver ut til en PostScript-fil, velger du PPD-filen for enheten som skal trykke separasjonene.
9. Velg et seksjonsnavn til venstre i dialogboksen Skriv ut hvis du vil vise eller endre eksisterende utskriftsvalg.

10. Prøvetrykk separasjonene før du leverer dokumentet til et trykkeri.
11. Trykk eller arkiver separasjonene.

Trykke spotfarger
Du kan bruke egendefinerte trykkfarger, som kalles spotfarger, i tillegg til, eller i stedet for, prosessfarger. I stedet for å bruke de fire
prosessfargene til å gjengi grafikk som består av svart tekst og blågrønne strektegninger, kan du for eksempel bruke to spotfarger – én svart og én
som gjengir den nøyaktige grønnfargen. Du kan også bruke spotfarger til å produsere farger som ikke kan gjengis av CMYK-trykkfarger, for
eksempel ferniss eller fluorescerende og metalliske farger. I tillegg kan du blande to eller flere spotfarger sammen, eller blande spotfarger med
prosessfarger for å lage blandede trykkfarger.

Du kan fargelegge grafikk med prosessfarger, spotfarger eller en kombinasjon av begge. Når du trykker separasjoner, kan du konvertere
spotfarger til de tilsvarende prosessfargene, slik at de kan trykkes på CMYK-platene.

Vise prosessfargeekvivalenter for en spotfarge
1. Velg spotfargen i Fargeprøver-panelet.
2. Velg CMYK på menyen i Farge-panelet.

De tilsvarende CMYK-verdiene for spotfargen vises i Farge-panelet.

Du kan også holde pekeren over spotfargen i Fargeprøver-panelet. Formelen for fargen vises i verktøyinfoen.

Trykke et objekt på alle fargeplatene
Hvis du vil trykke et objekt på alle platene under trykking, inkludert spotfargeplater, kan du bruke registerfarge på objektet. Registerfarge brukes for
skjæremerker og kuttmerker. For sammensatte data trykkes objekter med registerfarge som C 100, M 100, Y 100 og K 100. For separasjoner
trykkes disse objektene som 100 % på hver plate.

1. Marker objektene du vil bruke registerfarge på.
2. Velg Vindu > Fargeprøver.
3. Velg fargeprøven Register  i Fargeprøver-panelet.

Trykke forløpninger som separasjoner
Tenk over følgende når du produserer separasjoner for dokumenter med forløpninger:

En forløpning som er laget i InDesign, og som har en kombinasjon av spot- og prosessfarger, separeres både på prosess- og spotplatene.

En forløpning med prosessfarger separeres på prosessplatene.

En forløpning med to nyanser av den samme spotfargen separeres på én enkelt spotfargeplate.

Hvis du vil opprette en forløpning som separeres på ett stykke film mellom en spotfarge og hvitt, oppretter du et forløpningsfyll mellom
spotfargen og fargeprøven Papir i Fargeprøver-panelet.

Hvis du oppretter en forløpning mellom to spotfarger, bør du tildele forskjellige rastervinkler for disse spotfargene. Hvis to spotfarger har
samme rastervinkel, overtrykker de hverandre. Hvis du ikke er sikker på hva vinklene bør være, konsulterer du trykkeriet.

Skrive ut sammensatte dokumenter
Du kan skrive ut et prøvetrykk i farger eller gråtoner for å kontrollere fargene i dokumentet. Et sammensatt bilde kan hjelpe deg å utforme og
prøvetrykke layouten før du trykker endelige (og dyre) separasjoner.

Når du skriver ut et sammensatt dokument i InDesign, trykkes alle fargene som brukes i filen, på én plate, uavhengig av om enkeltfarger er valgt.

Vurder følgende når du skriver ut sammensatte dokumenter:

Et prøvetrykk kan aldri vise helt nøyaktig hvordan det endelige produktet blir, men gjengivelsen blir betraktelig mer nøyaktig hvis du kalibrerer
alle enhetene du bruker til å opprette et dokument, (for eksempel skannere, skjermer og skrivere). Når du har kalibrert enhetene, bidrar
fargestyringssystemet til å gi forutsigbare og konsekvente farger.

Alle valg for overtrykk du har angitt i dokumentet, skrives ut riktig på en skriver som støtter overtrykking. Siden de fleste skrivebordsskrivere
ikke støtter overtrykking, kan du simulere effektene av overtrykking ved å velge Simuler overtrykk i seksjonen Utskrift i dialogboksen Skriv ut.

Viktig: Når du velger Simuler overtrykk, konverteres spotfarger til prosessfarger for utskrift. Hvis du har tenkt å bruke en fil for separasjoner
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på en RIP, eller for endelig trykking, bruker du ikke dette valget.

Når du skriver ut på en svart-hvitt-skriver, produseres en sammensatt gråtoneversjon av sidene i InDesign. Hvis dokumentet inneholder
farger, skrives visuelt riktige gråtoner ut for å simulere fargene. Gråtonen som for eksempel simulerer en 20 % nyanse av gult, er lysere enn
en 20 % nyanse av svart siden gult er visuelt lysere enn svart.

Når du trykker en bok med kapitler som har spotfarger eller overlappingsmaler i konflikt, kan du angi at innstillingene skal synkroniseres med
hoveddokumentet.

Hvis du bruker fargehåndtering med Bok-funksjonen, kontrollerer du at hvert dokument i boken bruker de samme
fargehåndteringsinnstillingene i dialogboksen Fargeinnstillinger.

Merk: Husk at fargeskrivere, i likhet med skjermer, gir svært ulik kvalitet på fargegjengivelse. Derfor er prøvetrykk fra et trykkeri det beste når du
vil kontrollere hvordan det endelige produktet kommer til å se ut.

Forhåndsvise fargeseparasjoner
Du kan forhåndsvise fargeseparasjoner, begrensninger for fargedekning og overtrykking ved hjelp av panelet Forhåndsvisning av separasjoner. Når
du forhåndsviser separasjoner på skjermen, kan du kontrollere følgende:

Ferniss og andre overtrekk Det kan være vanskelig å forhåndsvise ferniss på skjermen siden de er gjennomsiktige. Når du forhåndsviser en
fernisseparasjon for seg selv, vises området med ferniss i svart.
Dyp svart Når du forhåndsviser separasjoner, kan du identifisere områder som trykkes i dyp svart, eller svart prosessfarge (K) blandet med farger
for økt tetthet og dypere farger.
Trykkfargedekning For mye trykkfarge på papiret kan føre til problemer med tørking. Spør trykkeriet om maksimal trykkfargedekning for pressen
arbeidet skal trykkes med. Deretter kan du forhåndsvise dokumentet for å identifisere områder der trykkfargedekningen overskrider begrensningen
til trykkpressen.
Overtrykk Du kan forhåndsvise hvordan blanding, gjennomsiktighet og overtrykking vil vises på fargeseparert trykk.
Merk: Du kan også se overtrykkseffekter når du trykker på en enhet som støtter sammensatt trykking. Dette er nyttig for å prøvetrykke
fargeseparasjoner.
Ved å forhåndsvise separasjoner på skjermen kan du oppdage problemer uten kostnadene ved å trykke fargeseparasjoner, men du kan ikke
forhåndsvise overlapping, emulsjonsvalg, merker eller rasterinformasjon og oppløsning. Du bør samarbeide med trykkeriet for å bekrefte disse
innstillingene ved hjelp av fullstendige eller overliggende prøvetrykk.

Merk: Objekter i skjulte lag inkluderes ikke i forhåndsvisning på skjermen.

Forhåndsvise separasjonsplater
1. Velg Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner.
2. Velg Separasjoner for Vis.
3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil vise én enkelt separasjon og skjule alle andre, velger du navnet på den du vil vise. Dekningsområder vises som standard i
svart. Hvis du vil endre dette, deaktiverer du Vis enkeltplater i svart på panelmenyen.

Hvis du vil vise én eller flere separasjoner, velger du den tomme boksen til venstre for separasjonsnavnet. Hver separasjon vises med
fargen den er tilordnet.

Hvis du vil skjule én eller flere separasjoner, velger du øyeikonet  til venstre for hvert av separasjonsnavnene.

Hvis du vil vise alle prosessplatene samtidig, velger du CMYK-ikonet .

Hvis du vil vise alle separasjonene samtidig, klikker du og drar pekeren over alle øyeikonene (eller alle de tomme boksene) ved siden av
separasjonsnavnene.

Du kan også bruke panelet Forhåndsvisning av separasjoner ved hjelp av tastatursnarveier.

Forhåndsvisning av en enkelt separasjon (til venstre) og flere separasjoner (til høyre)
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Forhåndsvise trykkfargedekning
1. Velg Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner.
2. Velg Trykkfargebegrensning for Vis. Angi en verdi for maksimal trykkfargedekning i boksen som vises ved siden av Vis-menyen. (Spør

trykkeriet du bruker, om hvilken verdi som skal oppgis her.)
3. Kontroller trykkfargedekningen i forhåndsvisningen av dokumentet. Områder som overskrider begrensningen for trykkfargedekning, vises i

rødtoner (mørkerøde områder overstiger begrensningen mer enn lyserøde områder). Alle andre områder vises i gråtoner.

Områder som overskrider den angitte begrensningen for trykkfargedekning, vises i rødt.

4. Hvis du vil kontrollere trykkfargedekning for et bestemt område, lar du pekeren hvile over det aktuelle området i dokumentvinduet.
Trykkfargedekningen i prosent vises i panelet ved siden av hvert trykkfargenavn.

Du kan justere trykkfargedekningen ved å konvertere noen spotfarger til prosessfarger. Hvis du vil justere trykkfargedekningen i montert
grafikk, redigerer du grafikken i kildeprogrammet.

Gå tilbake til normalvisningen
1. Velg Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner.
2. Velg Av for Vis.

Flere hjelpeemner
Video om klargjøring av filer for trykking
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Skrive ut dokumenter
Om trykking
Skrive ut et dokument eller en bok
Skrive ut fra Sider-panelet
Valg for sideutskrift
Utskriftsvalg for objekter
Skrive ut dokumenter med flere sidestørrelser
Angi hvilke sider som skal skrives ut
Angi papirstørrelse og sideorientering
Angi papirstørrelse og -orientering
Angi en egendefinert papirstørrelse
Velge hvilke lag som skal skrives ut eller eksporteres til PDF
Skrive ut på skrivere som ikke støtter PostScript-språket
Skrive ut som punktgrafikk
Forhåndsvise dokumenter
Sette opp en skriver
Om skriverdrivere
Få tilgang til funksjoner for skriverdrivere
Velge en PPD-fil
Bruke forhåndsinnstillinger for utskrift
Opprette forvalg for utskrift
Bruke forhåndsinnstillinger for utskrift
Redigere forhåndsinnstillinger for utskrift
Slette forhåndsinnstillinger for utskrift

Om trykking

Enten du leverer et dokument med flere farger til et trykkeri eller du bare sender et raskt utkast av et dokument til
en blekk- eller laserskriver, går utskriftsjobben enklere hvis du har grunnleggende kunnskap om utskrift, og da er
det også enklere å sørge for at det endelige dokumentet ser ut som planlagt.

Utskriftstyper

Når du skriver ut en fil, sender Adobe InDesign den til en utskriftsenhet, enten for å skrives ut direkte på papir
eller til en digital trykkpresse, eller for å konverteres til et positivt eller negativt bilde på film. I det siste tilfellet kan
filmen deretter brukes til å lage en malplate for trykking i et trykkeri.

Bildetyper

De enkleste bildetypene, for eksempel tekst, bruker bare én farge i én gråtone. Et mer komplisert bilde har
fargetoner som varierer innenfor bildet. Denne bildetypen kalles et halvtonebilde. Et fotografi er et eksempel på et
halvtonebilde.
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Rastrering

For å lage en illusjon av halvtoner brytes bilder ned i en serie med punkt. Denne prosessen kalles rastrering. Når
du varierer størrelsen på og tettheten mellom punktene i et raster, lages en optisk illusjon av variasjoner av grå
eller halvtoner i det trykte bildet.

Fargeseparasjon

Grafikk som skal gjengis kommersielt, og som inneholder flere enn én enkelt farge, må skrives ut på egne
malplater, én for hver farge. Denne prosessen kalles fargeseparasjon.

Detaljer

Detaljene i et trykt bilde er et resultat av en kombinasjon av oppløsning og rasterfrekvens. Jo høyere oppløsning
en utenhet har, desto finere (høyere) rasterfrekvens kan du bruke.

Dupleksutskrift

Skriverspesifikke funksjoner, for eksempel dupleksutskrift, er tilgjengelige når du velger Skriver-knappen i
dialogboksen Skriv ut. Dupleksutskrift er bare tilgjengelig hvis dette støttes av skriveren. Hvis du vil ha informasjon
om dupleksutskrift, kan du se i skriverdokumentasjonen.

Gjennomsiktige objekter

Hvis grafikken inneholder objekter med funksjoner for gjennomsiktighet som du har lagt til ved hjelp av Effekter-
panelet eller kommandoen Skygge eller Uttoning, blir den gjennomsiktige grafikken slått sammen i henhold til
innstillingene i forvalget du har angitt for sammenslåing. Du kan påvirke forholdet mellom rasterbilder og
vektorbilder i den trykte grafikken.

Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift, kan du se Adobes utskriftsressurssenter på
www.adobe.com/go/print_resource_no. Hvis du vil feilsøke utskriftsproblemer, kan du gå til
www.adobe.com/go/learn_id_printtrouble_no.

Skrive ut et dokument eller en bok

1. Forsikre deg om at du har installert riktig driver og PPD-fil for skriveren.
2. Åpne dialogboksen Skriv ut:

Hvis du har åpnet enkeltdokumenter, velger du Fil > Skriv ut. Dialogboksen Skriv ut vises for det
gjeldende dokumentet.
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Hvis du har markert alle dokumentene eller ingen dokumenter i Bok-panelet, velger du Skriv ut bok
på menyen i Bok-panelet. Dette gjør at alle dokumentene i en bok skrives ut.

Hvis du har markert noen dokumenter i Bok-panelet, velger du Skriv ut valgte dokumenter på
menyen i Bok-panelet.

3. Angi skriveren du bruker, i Skriver-listen. Hvis det finnes et forvalg med innstillingene du vil bruke, velger
du det på menyen Forvalg for utskrift.

4. Angi hvor mange kopier du vil skrive ut, velg om du vil sortere sider eller skrive dem ut i motsatt
rekkefølge, og angi hvilke sider du vil skrive ut, i Generelt-området.

Valget Sideområde er ikke tilgjengelig hvis du skriver ut en bok.

Hvis du skal skrive ut et dokument med flere sidestørrelser, bruker du kontrollene over Område til å velge et
område som omfatter alle sider med samme størrelse. Se Skrive ut dokumenter med flere sidestørrelser.

5. Angi om du vil skrive ut ikke-utskrivbare objekter, tomme sider eller synlige hjelpelinjer og registerlinjer.
6. Juster innstillingene etter behov for hvert område i dialogboksen Skriv ut.
7. Velg Skriv ut.

Innstillingene du angir i dialogboksen Skriv ut, arkiveres med dokumentet.

Skrive ut fra Sider-panelet

Du kan også bruke utskriftsvalgene som er tilgjengelige i Sider-panelet.

1. Marker ett av følgende i Sider-panelet:

Marker en enkeltside
Marker flere sider
Marker en malside
Marker et sideoppslag

2. Høyreklikk på markeringen, og velg Skriv ut siden eller Skriv ut oppslag (avhengig av markeringen).

Du kan også velge Skriv ut siden eller Skriv ut oppslag på utstikkermenyen i Sider-panelet.

Dialogboksen Skriv ut vises med markert side eller område.

3. Velg Skriv ut.

Valg for sideutskrift

Du kan skrive ut alle sider, bare partalls- eller oddetallssider, flere enkeltstående sider eller et sammenhengende
område.

Område

Angir et sideområde i det gjeldende dokumentet som skal skrives ut. Du angir tall for et område ved hjelp av en
bindestrek, og du angir flere sider eller områder ved hjelp av komma eller mellomrom. (Se Angi hvilke sider som
skal skrives ut.)

Hvis dokumentet inneholder sider med forskjellige sidestørrelser, kan du bruke alternativene over Område-feltet til
å velge alle sider med samme størrelse. (Se Skrive ut dokumenter med flere sidestørrelser.)
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Gjeldende side

Skriv ut gjeldende side i gjeldende dokument.

Merk:

Sidetallet for gjeldende side angis i følgende format: Gjeldende side: Navn>:

Rekkefølge

Velg Alle sider hvis du vil skrive ut alle sider i et dokument. Velg Bare partallssider eller Bare oddetallssider hvis du
vil skrive ut bare disse sidene i det angitte området. Disse valgene er ikke tilgjengelige når du bruker valgene
Oppslag eller Skriv ut malsider.

Oppslag

Skriver ut sider samlet, som om de var innbundet eller skrevet ut på det samme arket. Du kan bare skrive ut ett
oppslag per ark. Hvis den nye siden er større enn den valgte papirstørrelsen, skrives det ut så mye som mulig,
men siden autoskaleres ikke etter bildeområdet hvis ikke Tilpass er angitt i Oppsett-området i dialogboksen Skriv
ut. Du kan også angi liggende sideorientering.

Merk:

Hvis du bruker forskjellige overlappingsmaler for sidene i oppslaget, løses forskjellene automatisk.

Skriv ut malsider

Skriver ut malsider i stedet for dokumentsider. Hvis du velger dette, blir valget Områder utilgjengelig.

Eksempler på sideområder

Sideområde Sider som skrives ut

11- Fra og med side 11 til og med siste side i
dokumentet.

-11 Alle sidene opptil og inkludert side 11.

+11 Bare side 11.

-+11 Alle sidene opptil og inkludert side 11.

+11- Alle sider fra og med side 11 til slutten av
dokumentet.
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1, 3-8, Side 1, og sidene 3 til 8.

+1, +3-+8, Side 1, og sidene 3 til 8.

Sek1 Alle sidene i seksjonen som heter Sek1.

Sek2:7 Sidetall 7 (ikke nødvendigvis den sjuende siden av
seksjonen) i seksjonen som heter Sek2.

DelB:7- Fra og med side 7 i seksjonen som heter DelB, til og
med siste side i seksjonen.

Kap2:7-Kap3 Fra og med side 7 i seksjonen som heter Kap2, til og
med slutten av seksjonen som heter Kap3.

Sek4:3-Sek4:6, Sek3:7 Sidene 3 til 6 i "Sek4" og side 7 i "Sek3".

Utskriftsvalg for objekter

Generelt-området i dialogboksen Skriv ut inneholder utskriftsvalg for objekter som vanligvis bare vises på
skjermen, for eksempel rutenett og hjelpelinjer. Velg mellom følgende:

Skriv ut lag

Angi hvilke lag som skal skrives ut. (Se Velge hvilke lag som skal skrives ut eller eksporteres til PDF.)

Skriv ut ikke-utskrivbare objekter

Skriver ut alle objekter, uavhengig av innstillingene for selektiv forhindring av utskrift av enkeltobjekter.

Skriv ut tomme sider

Skriver ut alle sider i det angitte sideområdet selv om det ikke er tekst eller objekter på en side. Dette valget er
ikke tilgjengelig når du skriver ut separasjoner. Hvis du bruker Skriv ut hefte for sammensatt utskrift, kan du angi
valget Skriv ut tomme skriveroppslag hvis du vil skrive ut tomme oppslag som legges til for å fylle ut sammensatte
signaturer.

Skriv ut synlige hjelpelinjer og registerlinjer

Skriver ut synlige hjelpelinjer og rutenett i samme farge som de vises med i dokumentet. Du kan angi hvilke
hjelpelinjer og registerlinjer som skal vises, på Vis-menyen. Dette valget er ikke tilgjengelig når du skriver ut
separasjoner.
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Skrive ut dokumenter med flere sidestørrelser

Du kan skrive ut sider med forskjellige størrelser hver for seg. I dialogboksen Skriv ut er det et alternativ som gjør
det enkelt å angi et område som omfatter alle sidene med samme størrelse i dokumentet.

Før du sender et dokument med flere sidestørrelser til trykking, bør du spørre trykkeriet om det foreligger spesielle
krav. Hvis du har problemer med å skrive ut et dokument med flere sidestørrelser, kan du eventuelt dele det opp i
separate dokumenter.

1. Velg Fil > Skriv ut.

2. Merk av for eller fjern merket for Oppslag i Generelt-panelet, avhengig av om du vil skrive ut sider eller
oppslag.

Hvis et oppslag består av sider med forskjellig størrelse, fastsettes oppslagsstørrelsen av den største
bredden og høyden i oppslaget.

3. Hvis du bare vil skrive ut sider med samme størrelse, bruker du alternativene over Område-feltet til å velge
en side eller et oppslag, og deretter klikker du sideikonet .

Område-feltet viser alle sidene eller oppslagene med den størrelsen.

4. Når du har skrevet ut et område med én sidestørrelse, gjentar du fremgangsmåten for å skrive ut de andre
sidestørrelsene.

Angi hvilke sider som skal skrives ut

Du kan angi et sideområde enten ved hjelp av absolutt nummerering (sidens plassering i gjeldende dokument) eller
ved hjelp av side-/seksjonsnummerering (seksjonsnummeret og sidetallet som er tilordnet siden). Dialogboksene i
InDesign bruker som standard formatet som er angitt for sidenummerering i dialogboksen Innstillinger.

Når Absolutt nummerering er valgt, tilsvarer tallene du angir for sider eller sideområder, den absolutte
plasseringen av sidene i dokumentet. Hvis du for eksempel skal skrive ut den tredje siden i dokumentet,
angir du "3" for Område i dialogboksen Skriv ut.

Når Seksjonsnummerering er valgt i dialogboksen Innstillinger, kan du angi sider og sideområder nøyaktig
slik de vises i layouten, eller du kan bruke absolutt nummerering. Hvis for eksempel siden som kalles
SekA:5 er den femtende siden i dokumentet, kan du skrive den ut ved å angi "SekA:5" i dialogboksen Skriv
ut, eller ved å angi "+15". Plusstegnet (+) angir at du vil overstyre den vanlige seksjons- og
sidenummereringen med absolutt sidenummerering.

Hvis du er usikker på hvilket format du skal bruke når du angir sidetall i dialogboksen Skriv ut, kan du bruke
formatet som vises i sideboksen nederst i dokumentvinduet.

Angi papirstørrelse og sideorientering

Det er viktig å skille mellom sidestørrelse (som defineres i dialogboksen Dokumentoppsett for dokumentet) og
papirstørrelse (arket, filmen eller området på trykkplaten du skal skrive ut på). Hvis du bruker papirstørrelsen US
Letter (8,5 x 11 tommer), kan det hende at du må skrive ut på større ark eller film for å få plass til eventuelle
merker eller det utfallende og satslinjeområder.
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Listen over tilgjengelige papirstørrelser i InDesign kommer fra PPD-filen (PostScript-skrivere) eller fra
skriverdriveren (alle andre skrivere). Hvis skriveren og PPD-filen du har valgt for PostScript-utskrift, støtter
egendefinerte papirstørrelser, kan du velge Egendefinert i listen Papirstørrelse.

De fleste fotosettere støtter vanlige papirstørrelser, for eksempel US Letter og Tabloid, i tillegg til orientering på
tvers, hvor den vanlige papirstørrelsen roteres 90 grader ved utskrift. Orientering på tvers er ofte en mer effektiv
bruk av fotosettermedier.

Sidestørrelse og -orientering for fotosettere

A. US Letter (stående orientering) B. Egendefinert sidestørrelse (stående orientering) C. US Letter (orientering på tvers) 

Papirstørrelser vises med kjente navn (for eksempel US Letter). Målene angir grensene for bildeområdet, dvs. den
totale papirstørrelsen minus en eventuell ramme som ikke skrives ut, som brukes av skriveren eller fotosetteren.
De fleste laserskrivere kan ikke skrive ut til den nøyaktige kanten på en side.

Hvis du velger en annen papirstørrelse (hvis du for eksempel bytter fra US Letter til Legal), skaleres dokumentet på
nytt i forhåndsvisningsvinduet. Hele bildeområdet for den markerte siden vises i forhåndsvisningsvinduet. Når
forhåndsvisningsstørrelsen endres, skaleres forhåndsvisningsvinduet automatisk slik at det viser bildeområdet.

Merk:

Bildeområdet varierer mellom PPD-filer, til og med for den samme papirstørrelsen (for eksempel US Letter), fordi
størrelsen på bildeområdet defineres forskjellig på forskjellige skrivere og fotosettere.

Sammenlikning av utskrift av en side med sidestørrelsen US Letter på papir av typen US Letter, Letter.extra eller Tabloid

Merk:

Forhåndsvisningen nede til venstre i dialogboksen Skriv ut viser om du har nok plass til alle merker samt det
utfallende området og satslinjeområdene.

Angi papirstørrelse og -orientering
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1. Velg Fil > Skriv ut.
2. Angi et valg fra listen Papirstørrelse i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.

Forsikre deg om at papirstørrelsen er stor nok til dokumentet, det utfallende og satslinjeområdene (om
nødvendig) og eventuelle merker. Hvis du vil spare fotosetterfilm eller papir, velger du den minste
papirstørrelsen som har plass til dokumentet og den nødvendige utskriftsinformasjonen.

3. Velg en orienteringsknapp for å rotere dokumentet på mediet.

I de fleste tilfeller bør sideorienteringen som angis i dialogboksen Dokumentoppsett (Fil >
Dokumentoppsett), og utskriftsorienteringen som angis i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut, være like
(Stående eller Liggende for begge), uansett om du skriver ut vanlig eller på tvers. Hvis du skriver ut
oppslag, vil du kanskje velge en annen papirstørrelse og orientering (for eksempel Liggende) for å få plass
til alle sider i et oppslag på ett enkelt ark. Hvis du har rotert oppslagsvisningen, vil du kanskje endre
retningen for å skrive ut oppslaget riktig.

Orienteringsknapper

A. Stående B. Liggende C. Omvendt stående D. Omvendt liggende 

Angi en egendefinert papirstørrelse

Hvis du har en skriver som kan bruke ulike papirstørrelser, for eksempel en fotosetter med høy oppløsning, kan du
angi en egendefinert papirstørrelse når du skriver ut. Egendefineringsvalget er bare tilgjengelig i InDesign hvis den
valgte PPD-filen støtter egendefinerte papirstørrelser.

Den største egendefinerte papirstørrelsen du kan angi, avhenger av det maksimale bildeområdet til fotosetteren.
Hvis du vil ha mer informasjon, ser du i håndboken for skriveren.

Merk:

Det finnes ikke valg for egendefinerte papirstørrelser for skrivere som ikke er PostScript-skrivere, i dialogboksen
Skriv ut i InDesign. Hvis du vil angi slike skriverspesifikke funksjoner, velger du Oppsett (Windows), Skriver
(Mac OS) eller Utskriftsformat (Mac OS) i dialogboksen Skriv ut i InDesign. Se dokumentasjonen for skriveren hvis
du vil ha mer informasjon.

1. Velg Fil > Skriv ut.
2. Hvis du skriver ut en PostScript-fil, velger du PostScript for Skriver i Generelt-området i dialogboksen Skriv

ut. Deretter velger du PPD-filen som støtter egendefinerte papirstørrelser.
3. Velg Egendefinert fra listen Papirstørrelse i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.

Merk:
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Hvis valget Egendefinert ikke er tilgjengelig, støtter ikke PPD-filen du valgte da du satte opp skriveren,
egendefinerte papirstørrelser.

4. Hvis du vil angi bredde og høyde, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil at programmet automatisk skal bruke den minste papirstørrelsen som kreves for
dokumentinnholdet, det utfallende og/eller satslinjeområdene og eventuelle merker, velger du
Automatisk for Bredde og Høyde. Standardvalget Automatisk er også nyttig hvis du har sider med
forskjellig størrelse i en bok og du skriver ut på sammenhengende medier, for eksempel en filmrull
eller fotosensitivt papir.

Hvis du vil angi en papirstørrelse som er større enn standardverdien, angir du nye mål i boksene
Bredde og Høyde. Pass på at du øker verdiene. Hvis du reduserer dem, kan det hende at
dokumentet kuttes.

5. Hvis du vil endre plasseringen av siden på filmen, angir du en verdi for Forskyvning.

Verdien for Forskyvning angir hvor mye plass det skal være langs den venstre siden av bildeområdet. Hvis
du for eksempel angir 30 punkt under Forskyvning, flyttes siden 30 punkt til høyre.

6. Hvis du vil rotere både mediet og sideinnholdet, velger du På tvers og deretter OK.

Du kan spare ganske mye film eller papir ved å bruke På tvers sammen med Forskyvning. Sammenligne
følgende eksempler på et bilde som skrives ut i InDesign, der På tvers er aktivert og deaktivert.

Tverrformat deaktivert (til venstre) og Tverrformat aktivert (til høyre)

A. Forskyvningsverdi B. Brudd C. Spart film 

7. Hvis du vil angi avstanden mellom enkeltsider når du skriver ut på sammenhengende medier, angir du en
verdi for Brudd.

Velge hvilke lag som skal skrives ut eller eksporteres til
PDF

1. Hvis du vil vise eller endre innstillingene for Vis lag og Skriv ut lag for dokumentet, markerer du et lag i Lag-
panelet og velger Lagvalg på panelmenyen. Angi lagvalg, og velg OK.

2. Gjør ett av følgende:

Velg Fil > Skriv ut, og velg Generelt på venstre side i dialogboksen Skriv ut.

Velg Fil > Eksporter, angi Adobe PDF, og velg deretter Arkiver. Velg Generelt på venstre side i
dialogboksen Eksporter Adobe PDF.

3. Velg hvilke lag du vil skrive ut eller inkludere i PDF-filen, på menyen Skriv ut lag eller Eksporter lag:
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Alle lag

Skriver ut eller leverer alle lag i dokumentet, selv om de er skjulte eller angitt som ikke-utskrivbare.

Synlige lag

Skriver ut eller leverer alle synlige lag, selv om de er angitt som ikke-utskrivbare i Lagvalg.

Synlige og utskrivbare lag

Skriver ut eller leverer bare de lagene som er angitt som både synlige og utskrivbare.

Skrive ut på skrivere som ikke støtter PostScript-språket

Du kan skrive ut et dokument på en skriver som ikke er en PostScript-skriver. Siden PostScript er standardspråket
for sidebeskrivelse for profesjonell publisering, er det imidlertid mange egenskaper ved grafikk og farger av høy
kvalitet, for eksempel rasterfrekvenser eller fargeseparasjoner, som ikke kan gjengis på skrivere som ikke er
PostScript-skrivere. De fleste importerte grafikkfilformater skrives ut i akseptabel kvalitet. Et dokument som skrives
ut på en skriver som ikke er en PostScript-skriver, vil vanligvis se ut slik det gjør på skjermen når du viser
dokumentet i forhåndsvisningsmodus.

Noen leverandører selger programvare som legger til PostScript-språkegenskaper for skrivere som ikke støtter
PostScript-språket. Kontakt programvareforhandleren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og
kompatibilitet.

Skrive ut som punktgrafikk

Når du skriver ut på en annen skriver enn en PostScript-skriver, kan du velge å rastrere all grafikk under utskrift.
Dette valget er nyttig når du skal skrive ut dokumenter som inneholder komplekse objekter (for eksempel objekter
med jevn skyggelegging eller forløpninger), fordi det reduserer risikoen for feil.

1. Velg Fil > Skriv ut.
2. Velg Avansert på venstre side i dialogboksen Skriv ut.
3. Velg Skriv ut som punktgrafikk.

Dette valget er bare tilgjengelig hvis skriverdriveren identifiserer skriveren som en ikke-PostScript-skriver.
Hvis dette valget er angitt for ikke-PostScript-skrivere i Mac OS 10.3 eller senere, skriver InDesign ut
PostScript, som deretter brukes av Mac OS og driveren til å gjengi sidebildene. I Windows kan kanskje ikke
farge- og grafikkfunksjoner av høy kvalitet konverteres på riktig måte hvis ikke dette valget er angitt.

4. Angi en oppløsning for punktgrafikkutskrift.

Utskriftsoppløsningen kan være begrenset av oppløsningen for skriverdriveren. For å få best mulig
utskriftskvalitet må du sette oppløsningen for driveren for ikke-PostScript-skriveren til samme eller en
høyere utskriftsoppløsning enn den som er angitt i dialogboksen Skriv ut i InDesign.

Forhåndsvise dokumenter
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Du kan vise hvordan dokumentsidene passer til den valgte papirstørrelsen før du skriver ut på en PostScript-
skriver. En forhåndsvisning nede til venstre i dialogboksen Skriv ut viser om papir- og orienteringsinnstillingene
passer til sidestørrelsen. Når du angir forskjellige valg i dialogboksen Skriv ut, oppdateres forhåndsvisningen
dynamisk med de kombinerte effektene av utskriftsinnstillingene.

1. Velg Fil > Skriv ut.
2. Klikk på forhåndsvisningsbildet nede til venstre i dialogboksen Skriv ut.

Forhåndsvisningen har tre modi:

Standardvisning

Viser forholdet mellom en dokumentside og mediet. Dette viser virkningen av forskjellige valg, for eksempel
papirstørrelse for bildeområde, det utfallende og satslinjeområder samt merker, i tillegg til virkningen av oppdeling
og miniatyrer.

Fire ulike innstillinger for sidetilpasning i standardvisning

A. Standard B. Oppslag C. Orientering D. Miniatyrer, 2 x 2 

Tekstvisning

Viser de numeriske verdiene for bestemte utskriftsinnstillinger.

Visning for egendefinert side / ark

Viser virkningen av ulike utskriftsinnstillinger, avhengig av sidestørrelsen. For egendefinerte sidestørrelser viser
forhåndsvisningen hvordan mediet passer til den egendefinerte utenheten, den maksimale mediestørrelsen som
støttes av utenheten, og innstillingene for Forskyvning, Brudd og På tvers. For ark, for eksempel US Letter og
Tabloid, vises forholdet mellom bildeområdet og mediestørrelsen.

Både for egendefinerte sider og ark vises det et ikon for utskriftsmodusen i forhåndsvisningen: Separasjoner ,
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Sammensatt grå , Sammensatt CMYK  eller Sammensatt RGB .

Visning for egendefinert side (til venstre) og arkvisning (til høyre)

A. Medieretning B. Tverrformat deaktivert C. Papirstørrelse D. Medium E. Bildeområde F. Medium 

Sette opp en skriver

InDesign støtter utskrift både til skrivere som støtter PostScript® (nivå 2 og 3), og skrivere som ikke støtter
PostScript-språk, ved hjelp av de nyeste skriverdriverne. Når du skriver ut til en PostScript-skriver, styrer
informasjonen i en PPD-fil hvilke innstillinger som vises i dialogboksen Skriv ut.

Følg disse trinnene når du skal sette opp en skriver:

Installer den nyeste skriverdriveren for utenheten. Se dokumentasjonen til operativsystemet for
instruksjoner.

For PostScript-utskrift velger du en PPD-fil når du setter opp skriveren.

Om skriverdrivere

Ved hjelp av en skriverdriver får du direkte tilgang til skriverfunksjoner fra programmene på datamaskinen. Når du
bruker riktig driver, har du tilgang til alle funksjonene en bestemt skriver støtter.

Adobe anbefaler å oppgradere til nyeste driver for operativsystemet.

Få tilgang til funksjoner for skriverdrivere

Skriverdrivere kan støtte funksjoner som ikke finnes i InDesign, for eksempel dupleksutskrift. Støtten for slike
funksjoner varierer avhengig av hvilken skriverdriver du bruker. Kontakt skriverprodusenten for mer informasjon.

Hvis du vil angi innstillinger for en bestemt skriver, får du tilgang til skriverdriveren fra InDesign ved hjelp av
følgende knapper i dialogboksen Skriv ut. (Disse valgene er ikke tilgjengelige når du skriver ut til en PostScript-fil.)
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Oppsett

(Windows) Denne knappen brukes til å åpne dialogboksen Skriv ut i Windows.

Utskriftsformat

(Mac OS) Denne knappen brukes til å vise standarddialogboksen for utskriftsformat i Mac OS.

Skriver

(Mac OS) Denne knappen brukes til å vise standarddialogboksen for utskrift i Mac OS.

Merk:

Noen InDesign-utskriftsfunksjoner vises både i dialogboksene i skriverdriveren og dialogboksen Skriv ut i InDesign.
Det beste resultatet får du hvis du bare angir innstillingene i dialogboksen Skriv ut i InDesign. Hvis innstillinger
overlapper, prøver InDesign å synkronisere innstillingene, eller å ignorere innstillingene i driveren. Noen
skriverdriverfunksjoner (for eksempel utskrift av typen N-opp, der den samme grafikken skrives ut flere ganger på
samme side) gir uønskede utskriftsresultater når de brukes med InDesign-funksjoner, for eksempel med
separasjoner.

Velge en PPD-fil

En PPD-fil (PostScript Printer Description) brukes til å tilpasse drivervirkemåten for din PostScript-skriver. Den
inneholder informasjon om utdataenheten, inkludert skrifttyper i skriveren, tilgjengelige mediestørrelser og retning,
optimaliserte rasterfrekvenser, rastervinkler, oppløsning og fargeutskriftsegenskaper. Det er viktig at du setter opp
riktig PDF-fil før du skriver ut. Når du velger PPD-filen som samsvarer med PostScript-skriveren eller fotosetteren,
vises de tilgjengelige innstillingene for utenheten i dialogboksen Skriv ut. Du kan bytte til en annen som passer
bedre for dine behov. Programmer bruker informasjonen i PPD-filen til å avgjøre hvilke PostScript-data som skal
sendes til skriveren når et dokument skrives ut.

Adobe anbefaler at du anskaffer den nyeste versjonen av PPD-filen for utdataenheten fra produsenten, slik at
utskriftsresultatet blir best mulig. Mange trykkerier har PPD-filer for fotosetterne de bruker. Kontroller at du
oppbevarer PPD-filene på stedet som angis i operativsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du i håndboken
for operativsystemet.

I Windows og Mac OS velger du en PPD-fil på samme måte som du legger til en skriver. Fremgangsmåten
for å velge en PPD-fil varierer avhengig av plattformen. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til
operativsystemet.

Bruke forhåndsinnstillinger for utskrift

Hvis du regelmessig skriver ut ulike jobbtyper eller på ulike skrivere, kan du automatisere utskriftsjobber ved å
lagre alle utskriftsinnstillinger som forhåndsinnstillinger for utskrift. Forhåndsinnstillinger for utskrift er en rask og
pålitelig metode for å skrive ut jobber som krever konsekvente, nøyaktige innstillinger for mange valg i
dialogboksen Skriv ut.

Du kan lagre og laste inn forhåndsinnstillinger for utskrift for å gjøre det enkelt å sikkerhetskopiere dem eller gjøre
dem tilgjengelige for trykkeri, kunder eller andre i arbeidsgruppen.

Du kan opprette og se gjennom forhåndsinnstillinger for utskrift i dialogboksen Forhåndsinnstillinger for utskrift.
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Opprette forvalg for utskrift

Gjør ett av følgende:

Velg Fil > Skriv ut, juster utskriftsinnstillingene, og klikk Lagre forhåndsinnstilling (Windows) eller
Arkiver forhåndsinnstilling (Mac OS). Skriv inn et navn eller bruk standardverdien, og klikk deretter
OK. Med denne metoden lagres forhåndsinnstillingen i innstillingsfilen.

Velg Fil > Forvalg for utskrift > Definer, og velg deretter Ny. I dialogboksen som vises, skriver du inn
et nytt navn eller bruker standardverdien, justerer utskriftsinnstillingene og klikker OK for å gå tilbake
til dialogboksen Forhåndsinnstillinger for utskrift (Print Presets). Deretter klikker du OK igjen.

Bruke forhåndsinnstillinger for utskrift

1. Velg Fil > Skriv ut.
2. Velg en forhåndsinnstilling for utskrift på menyen Forhåndsinnstilling for utskrift. Hvis du vil, kan du

bekrefte skriverinnstillingene i dialogboksen Skriv ut.
3. Velg Skriv ut.

Merk:

I InDesign kan du også skrive ut ved hjelp av en forhåndsinnstilling for utskrift du velger under Fil > Forvalg for
utskrift.

Redigere forhåndsinnstillinger for utskrift

Gjør ett av følgende:

Velg Fil > Skriv ut, juster utskriftsinnstillingene, og klikk Lagre forhåndsinnstilling (Windows) eller
Arkiver forhåndsinnstilling (Mac OS). I dialogboksen Lagre forhåndsinnstilling som vises, skriver du
inn et navn i tekstboksen eller bruker gjeldende navn. (Hvis gjeldende navn er en eksisterende
forhåndsinnstilling, overskrives den når du lagrer.) Velg OK.

Velg Fil > Forvalg for utskrift > Definer, velg et forvalg fra listen, og velg deretter Rediger. Juster
utskriftsinnstillingene, og klikk på OK for å gå tilbake til dialogboksen Forhåndsinnstillinger for utskrift
(Print Presets). Deretter klikker du OK igjen.

Du kan redigere standardforhåndsinnstillingen på samme måte som andre innstillinger. Følg
fremgangsmåten nedenfor.

Slette forhåndsinnstillinger for utskrift

1. Velg Fil > Forvalg for utskrift > Definer.
2. Velg en eller flere forhåndsinnstillinger fra listen, og klikk Slett. Skift-klikk hvis du vil velge flere

sammenhengende bokmerker. Ctrl-klikk (Windows) eller Kommando-klikk (Mac OS) hvis du vil velge flere
ikke-sammenhengende forhåndsinnstillinger.

Adobe anbefaler også

Angi rasterinformasjonsfrekvens og oppløsning
Adobes utskriftsressurssenter
Eksportere sider i EPS-format
Angi merker
Eksportere til PDF for utskrift
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Skrive ut hefter
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Merk:

Merk:

Merk:

Skyte ut et dokument for hefteutskrift
Forstå forskyvning
Forhåndsvise eller vise en oppsummering av hefteutskrift
Feilsøking av hefteutskrift

Skyte ut et dokument for hefteutskrift

Med funksjonen Skriv ut hefte kan du opprette skriveroppslag for profesjonell utskrift. Hvis du for eksempel redigerer et 8-siders hefte, vises
sidene i rekkefølge i layoutvinduet. I skriveroppslag kan imidlertid side 2 være plassert ved siden av side 7, slik at når to sider skrives ut på
samme ark, falset og sortert, ender sidene opp i riktig rekkefølge.

Sidene vises i rekkefølge i layoutvinduet, men de skrives ut i en annen rekkefølge slik at de vises riktig når de brettes og bindes.

Prosessen med å opprette skriveroppslag fra layoutoppslag kalles utskyting. Under utskyting av sider kan du endre innstillingene slik at mellomrom
mellom sider, marger, utfall og forskyvning justeres. Layouten i InDesign-dokumentet påvirkes ikke ettersom utskyting behandles i
utskriftsstrømmen. Ingen av sidene i dokumentet blandes eller roteres.

Jeff Witchel fra Infiniteskills.com demonstrerer: Priniting booklets from your desktop printer (skrive ut hefter fra skriveren din).

Du kan ikke opprette et nytt dokument basert på sidene som er skutt ut. Hvis dokumentet inneholder flere sidestørrelser, kan du heller ikke
bruke Skriv ut hefte til å skyte ut et dokument.

1. Velg Fil > Skriv ut hefte.

2. Hvis det finnes et forvalg med innstillingene du vil bruke, velger du det på menyen Forvalg for utskrift.

Hvis du vil bruke utskriftsinnstillingene (slik de vises i dialogboksen Skriv ut) for det gjeldende dokumentet, velger du Gjeldende
dokumentinnstillinger på menyen Forvalg for utskrift.

3. Hvis du ikke vil skyte ut hele dokumentet, velger du Område i Oppsett-området og angir hvilke sider som skal inkluderes i utskytingen.

Bruk bindestreker til å skille sammenhengende sidetall og komma for usammenhengende sidetall. Hvis du for eksempel skriver inn 3-7, 16
skytes sidene 3 til 7 og 16 ut.

Hvis du har delt inn dokumentet i seksjoner med sidetall, må du skrive inn seksjonssidetall (for eksempel Sek2:11) i Område-feltet.

4. Hvis du vil endre innstillinger som merker og fargeutskrift, velger du Utskriftsinnstillinger. Endre innstillingene etter behov ved hjelp av
valgene til venstre, og velg deretter OK.

5. I dialogboksen Skriv ut hefte angir du andre valg for hefteoppsett etter behov og velger deretter Skriv ut.

Antallet sider i et hefte er alltid et multiplum av fire. Hvis du skriver ut til en PDF-skriver, settes det inn tomme sider i PDF-dokumentet, slik
at heftet kan opprettes.

793

http://www.infiniteskills.com/demos/movie-player.php?h=565&w=970&sku=01710&movie=http://infiniteskills.bc.cdn.bitgravity.com/iskills-media/indesigncs6-demo/1505.mp4


2 opp ryggstifting

2 opp limfresing

Heftetyper

Du kan velge mellom tre typer utskytinger: 2 opp ryggstifting, 2 opp limfresing og Side ved side.

Oppretter tosidige skriveroppslag side ved side. Slike skriveroppslag passer til utskrift på begge sider, sortering, falsing og
stifting. InDesign legger til tomme sider etter behov på slutten av det ferdige dokumentet. Valgene Mellomrom mellom sider, Utfallende mellom
sider og Signaturstørrelse er nedtonet når 2 opp ryggstifting er valgt.
Skriv ut hefte skyter ut sider basert på innstillingen Innbinding. Hvis dokumentet har en innstilling for innbinding fra høyre mot venstre, skyter Skriv
ut hefte ut sider i henhold til denne innstillingen. Velg Fil > Dokumentoppsett for å vise innbindingsinnstillingen for dokumentet.

Når du oppretter skriveroppslag for et 24-siders nyhetsbrev i svart-hvitt ved hjelp av 2 opp ryggstifting, opprettes det 12 oppslag.

Oppretter tosiders skriveroppslag side ved side som passer den angitte signaturstørrelsen. Slike skriveroppslag passer til
utskrift på begge sider, klipping og binding til et omslag med limstoff. Hvis antallet sider som skal skytes ut, ikke er delelig med signaturstørrelsen,
legger InDesign til tomme sider etter behov bak på det fullførte dokumentet.

2 opp limfresing delt inn i fire signaturer

Hvis et hefte har fargeomslag og er svart/hvitt inni, kan du opprette to separate utskytinger fra samme dokument: én for forsideomslaget,
forsideomslaget inni, baksideomslaget inni og baksideomslaget, og én for de 24 sidene inni heftet. Velg Område i Sider-området i Oppsett-
området, og skriv inn 1-2, 27-28 (eller det aktuelle sidetallet for seksjonen) for å produsere fargesignaturen. Skriv inn 3-26 i Område-tekstboksen
for å produsere de innvendige svart-hvitt-sidene.
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Side ved side

Mellomrom mellom sider

Hefte på 28 sider med omslag i farger

A. Fargesignatur for omslag B. Svart-hvitt-side inne i heftet 

Oppretter et to-, tre- eller firesidig panel som passer til et utbrettshefte eller en brosjyre. Utfallende mellom sider, Forskyvning og
Signaturstørrelse er nedtonet når et valg for Side ved side er angitt.
Hvis du for eksempel vil opprette skriveroppslag for en tradisjonell seksrubrikkers trefalset brosjyre , velger du 3 opp side ved side. Du er kanskje
vant med å sette opp trefalsbrosjyrer som én side med tre ulike kolonner. Med InDesign-utskyting kan du enkelt opprette sider som er på størrelse
med hvert panel.

3 opp side ved side

Valg for mellomrom, utfallende, og marger for hefteutskrift

Du kan endre følgende valg i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut:

Angir hvor stort mellomrom det skal være mellom sider (høyre side av siden til venstre og venstre side av siden til
høyre). Du kan angi en verdi for Mellomrom mellom sider for alle heftetyper unntatt ryggstifting.
Hvis du forskyver inn (med en negativ verdi), er den minste verdien du kan angi for Mellomrom mellom sider for dokumenter med Limfresing,
bredden for forskyvningsverdien. Hvis du oppretter signaturer manuelt (hvis det for eksempel er ulike papirtyper i samme dokument), kan du skrive
inn en verdi for Mellomrom mellom sider for å angi en startforskyvning for oppslag som hører til ulike signaturer.
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Utfallende mellom sider

Forskyvning

Signaturstørrelse

Tilpass automatisk for å passe til merker og utfall

Marger

Skriv ut tomme skriveroppslag

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Angir hvor mye plass som brukes til å la sideelementer gå inn på bruddet i skriveroppslagsstiler med limfresing. Dette
valget blir av og til referert til som krysning.) Feltet godtar verdier mellom 0 og halvparten av verdien for Mellomrom mellom sider. Du kan bare
angi dette valget når 2 opp limfresing er valgt.

Angir hvor mye plass som er nødvendig for å få plass til papirtykkelse og falsing for hver signatur. I de fleste tilfeller må du angi en
negativ verdi for å lage en innsettingseffekt Du kan angi Forskyvning for heftetypene 2 opp ryggstifting og 2 opp limfresing. (Se Forstå
forskyvning.)

Angir antall sider i hver signatur for dokumenter med 2 opp limfresing. Hvis antall sider som skal skytes ut, ikke er delelig med
verdien for Signaturstørrelse, legges det til tomme sider etter behov på slutten av dokumentet.

InDesign beregner margene for å tilpasse det utskytende og andre merkevalg som er angitt.
Feltene under Marger er nedtonet når dette valget er angitt, men de viser de faktiske verdiene som kommer til å bli brukt for tilpasning av merker
og utfallende. Hvis du fjerner markeringen av dette valget, kan du justere margverdiene manuelt.

Angir hvor stort mellomrom som skal omslutte det faktiske skriveroppslaget etter kutting. Hvis du vil angi særskilte verdier for Topp, Bunn,
Venstre og Høyre, fjerner du markeringen for Tilpass automatisk for å passe til merker og utfall og øker verdiene for å sette inn ekstra mellomrom
utover merkene og det utfallende som er standard. (Hvis du reduserer verdiene kan det føre til beskjæring av merker og utfallende.) Du kan angi
margverdier for alle hefteutskriftstypene.

Hvis antall sider som skal skytes ut, ikke er delelig med verdien for Signaturstørrelse, legges det til tomme sider
eller oppslag på slutten av dokumentet. Bruk dette valget til å angi om de tomme oppslagene på slutten av dokumentet skal skrives ut. Vær
oppmerksom på at utskrift av andre tomme sider i dokumentet kontrolleres via valget Skriv ut tomme sider i dialogboksen Skriv ut.

Forstå forskyvning

Forskyvning angir hvor langt sider flyttes fra bokryggen av hensyn til papirtykkelsen og falsingen i dokumenter med ryggstifting og limfresing.
InDesign betrakter "omslaget" på den siste delen som det ytterste skriveroppslaget og "midtfalsingen" som det innerste skriveroppslaget. Termen
ark viser til to skriveroppslag: forsiden av arket og baksiden av arket. Forskyvningsintervallet beregnes ved å dele den angitte forskyvningsverdien
på det totale antallet ark minus ett.

Når du angir en positiv forskyvningsverdi, justeres ikke midtfalsingen, men sidene på de ytre arkene flyttes fra bokryggen. Når du angir en negativ
forskyvning, justeres ikke omslaget, men sidene på de indre arkene flyttes mot bokryggen.

Et 16-sidig InDesign-dokument kan for eksempel gi åtte skriveroppslag eller fire ark. Forsiden av det første arket består av det første
skriveroppslaget (sidene 16 og 1), og baksiden av det første arket består av det andre skriveroppslaget (sidene 2 og 15).

Hvis forskyvningsverdien i dette eksemplet er 24 punkt (et overdrevet anslag for å gjøre poenget tydeligere), er forskyvningsintervallet 8 punkt per
ark (24 delt på 3). Forskyvningsstørrelsen som brukes på det innerste arket, er 24 punkt, forskyvningsstørrelsen som brukes på det tredje arket, er
16 punkt, og forskyvningsstørrelsen som brukes på det andre arket, er 8 punkt. Det brukes ingen forskyvning på det ytterste arket.

Forskyvningsstørrelsen for hvert påfølgende ark reduseres med forskyvningsintervallet. Kort fortalt blir hver side på det innerste arket flyttet 12
punkt (halve forskyvningsverdien på 24 punkt for dette arket) bort fra bokryggen, hver side på det tredje arket flyttes 8 punkt (halve
forskyvningsverdien på 16 punkt for dette arket) bort fra bokryggen, og hver side på det andre arket flyttes 4 punkt (halve forskyvningsverdien på 8
punkt for dette arket) bort fra bokryggen.

Forhåndsvise eller vise en oppsummering av hefteutskrift

I Forhåndsvisning-panelet i dialogboksen Skriv ut hefte kan du se over fargeminiatyrer av skriveroppslaget som ble opprettet av utskytingsstilen du
valgte. Du kan også se merkene du har angitt i dialogboksen Skriv ut.

1. Velg Fil > Skriv ut hefte.

2. Gjør ett av følgende:

På venstre side av dialogboksen velger du Forhåndsvisning. Klikk på rullepilene for å bla gjennom skriveroppslagene. Klikk på den
venstre rullepilen for å gå bakover fra oppslag til oppslag. Du kan også dra rulleboksen for å bytte skriveroppslag.

Velg Oppsummering på venstre side i dialogboksen Skriv ut hefte for å vise et sammendrag av gjeldende hefteinnstillinger. Kontroller om
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Til toppen av siden

Kan ikke opprette nytt dokument

Tomme sider inkluderes ikke

Skrive ut på begge sider av arket med en dupleksskriver

det finnes innstillinger som er i konflikt med hverandre, nederst i Oppsummering-området.

Hvis du velger Utskriftsinnstillinger og endrer innstillingene i dialogboksen Skriv ut, kan du observere virkningen av de endrede innstillingene i
Forhåndsvisning-området.

Feilsøking av hefteutskrift

Vær oppmerksom på følgende når du skriver ut hefter.

Du kan ikke opprette et nytt InDesign-dokument med sidene som er skutt ut. Du kan skrive ut dokumentet
som er skutt ut, eller opprette en PDF-fil.

Du kan legge til tomme sider midt i et dokument for å sørge for at det er nok sider for hvert skriveroppslag. Hvis
disse sidene ikke inneholder tekst eller objekter, er det imidlertid ikke sikkert at de blir gjenkjent, og flere tomme sider legges da til på slutten av
dokumentet. For å være sikker på at de tomme sidene du legger til, blir tatt med i dokumentet som skytes ut, klikker du på Utskriftsinnstillinger i
dialogboksen Skriv ut hefte, velger Skriv ut tomme sider og klikker på OK.

Bruk Bare oddetallssider og Bare partallssider i Adobe Acrobat eller InDesign. Når
ett sett er skrevet ut, snur du arkene, legger dem i skriveren og skriver ut resten av sidene. For at resultatet skal bli riktig, bør du først skrive ut et
testdokument for å finne ut hvilken retning og rekkefølge sidene skal legges til i skriveren.
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Merker og utfallende

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Angi merker
Skrive ut det utfallende og satslinjeområdene
Endre sideplasseringen på mediet

Angi merker
Når du forbereder et dokument for trykking, må du angi bestemte merker som gjør det enklere å kutte papiret riktig, justere separasjonsfilmer når
prøvetrykk produseres, måle film for riktig kalibrering og punkttetthet osv. Når du bruker et sidemerkevalg, utvides sidegrensene for å gi plass til
merker eller utfallende (deler av tekst eller objekter som går utenfor sidegrensene, for å kompensere for små unøyaktigheter ved kutting), eller
satslinjeområdet (et område utenfor siden og utfallende som inneholder trykkeinstruksjoner eller leveringsinformasjon).

Hvis du angir skjæremerker og vil at grafikken skal inneholde et område for utfallende eller et satslinjeområde, må du kontrollere at du utvider
grafikken forbi skjæremerkene for å få plass til det utfallende eller satslinjeområdet. Du må også forsikre deg om at mediet er stort nok til at det blir
plass til siden og merker, utfallende eller statslinjeområdet. Hvis et dokument ikke passer til mediet, kan du kontrollere hvor objekter skal kuttes,
ved hjelp av valget Sideplassering i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.

Hvis du velger Skjæremerker når du skriver ut oppslag, blir falsemerker skrevet ut som heltrukne linjer.

Merker
A. Skjæremerker B. Passmerke C. Informasjon om side D. Fargesøyler E. Merker for utfallende F. Satslinjeområde

1. Velg Fil > Skriv ut.
2. Velg Merker og utfallende til venstre i dialogboksen Skriv ut.
3. Velg enten Alle merker eller individuelle merker.

Skrive ut det utfallende og satslinjeområdene
Angi utfalls- og satslinjeområdene i dialogboksen Dokumentoppsett. Utfalls- og satslinjeområdene fjernes når dokumentet kuttes til endelig
sidestørrelse. Objekter utenfor utfalls- eller satslinjeområdet (det som går lengst ut), skrives ikke ut.

Når du skriver ut, kan du overstyre standardplasseringen for merker for utfallende i Utfallende og satslinje-området i Merker og utfallende-området.

Hvis du arkiverer filer i PostScript-format, kan programmer som støtter etterbehandling, implementere sine egne variable utfallende.

1. Velg Fil > Skriv ut.
2. Velg Merker og utfallende til venstre i dialogboksen Skriv ut.
3. Velg enten Alle merker eller individuelle merker.
4. Hvis du vil overstyre utfallsinnstillingene i dialogboksen Dokumentoppsett, fjerner du merket for Bruk innstillinger for utfallende dokument, og

angir verdier for Topp, Bunn, Venstre og Høyre (for enkeltsidige dokumenter) eller Topp, Bunn, Indre og Ytre (for dobbeltsidige dokumenter
med motstående sider). Hvis du vil forlenge forskyvningen jevnt på alle kanter av siden, velger du ikonet Gjør alle innstillinger like .

5. Klikk Inkluder satslinjeområde hvis du vil bruke satslinjeområdet som er definert i dialogboksen Dokumentoppsett, når du skriver ut objekter.

Du kan forhåndsvise det utfallende og satslinjeområdene før du skriver ut ved å velge forhåndsvisningsikonet for Utfallende  eller Satslinje 
nederst i verktøykassen. (Det kan være at Forhåndsvisning-ikonet  skjuler disse ikonene.)
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Valg for Merker og utfallende
I Merker og utfallende-området finner du følgende valg:

Alle merker Velger alle merker, inkludert skjæremerker, merker for utfallende, passmerker, fargesøyler og sideinformasjon.
Skjæremerker Legger til fine (hårtynne) horisontale og vertikale streker som definerer hvor siden skal kuttes. Skjæremerker kan også hjelpe til
med å tilpasse (justere) én fargeseparasjon til en annen. Når du bruker disse sammen med merker for utfallende, kan du velge overlappende
merker.
Merker for utfallende Legger til fine (hårtynne) streker som definerer ekstraområdet for bildet utenfor den definerte sidestørrelsen.
Passmerker Legger til små "mål" utenfor sideområdet for å justere de forskjellige separasjonene i et fargedokument.
Fargesøyler Legger til små fargekvadrater som gjenspeiler CMYK-farger og nyanser av grått (i intervaller på 10 %). Trykkeriet bruker disse
merkene til å justere trykkfargetettheten i trykkpressen.
Sideinformasjon Skriver ut filnavnet, sidetallet, gjeldende dato og klokkeslett og fargeseparasjonsnavnet i 6-punkts Helvetica i det nedre venstre
hjørnet på hvert ark med papir eller film. Sideinformasjon krever 13 mm langs den horisontale kanten.
Type Lar deg velge standardmerker eller egendefinerte merker (for eksempel for japanske sider). Du kan opprette egendefinerte merker eller
bruke egendefinerte merker som er opprettet av en annen leverandør.
Tykkelse Viser mulige tykkelser for linjer for skjæremerker og merker for utfallende.
Forskyvning Angir hvor langt fra sidekanten (ikke det utfallende) merker skal tegnes. Som standard tegnes merker 6 punkt fra sidekanten. Hvis
du vil unngå merker i det utfallende, må du angi en større verdi for Forskyvning enn for Utfallende.

Endre sideplasseringen på mediet
Når du skriver ut et dokument på enkeltmedier som er større enn dokumentstørrelsen, kan du kontrollere hvor det utfallende, satslinjeområdene,
merkene og selve siden plasseres på mediene ved hjelp av valgene for Sideplassering i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut. Hvis et
dokument ikke passer til mediet og må kuttes, kan du angi hvilken del av dokumentet som skal kuttes. Resultatene vises på forhåndsvisningsbildet
i dialogboksen Skriv ut.

Merk: Hvis du vil vise det utfallende, satslinjeområdene og merkene, bruker du valget Tilpass i stedet for Sideplassering. Skalerte sider midtstilles
alltid. Valgene for Sideplassering er ikke tilgjengelige når du velger Tilpass, Miniatyrer eller Oppdeling.

 Velg en plassering fra listen Sideplassering i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.
Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Forhåndsinnstillinger for overlapping

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Oversikt over panelet Forvalg for overlapping
Lage eller endre et forvalg for overlapping
Administrere forvalg for overlapping
Tilordne et forvalg for overlapping til sider
Angi sideområder for overlapping
Alternativer i forhåndsinnstillinger for overlapping
Angi glidende overlapping
Overlapping av svart
Angi overlappingsbredde for farger ved siden av svart
Trykke bøker med uoverensstemmende forvalg for overlapping

Oversikt over panelet Forvalg for overlapping
Et forvalg for overlapping er en samling overlappingsinnstillinger du kan bruke på en side eller et sideområde i et dokument. Du kan bruke
grensesnittet i panelet Forvalg for overlapping til å angi innstillinger for overlapping og arkivere forvalg for overlapping. Du kan bruke forvalg for
overlapping på alle sider i det gjeldende dokumentet eller importere forvalg fra et annet InDesign-dokument. Hvis du ikke bruker et forvalg for
overlapping på et sideområde for overlapping, brukes overlappingsforvalget [Standard] på dette sideområdet.

Vise innstillinger for forvalg for overlapping
1. Hvis panelet Forvalg for overlapping ikke er åpent, velger du Vindu > Utskrift > Forvalg for overlapping.
2. Gjør ett av følgende i panelet Forvalg for overlapping:

Dobbeltklikk på forvalget.

Marker forvalget, og angi valg for forvalg på panelmenyen.

Komprimere listen over forvalg for overlapping
 Velg Små panelrader på menyen i panelet Forvalg for overlapping.

Identifisere ubrukte forvalg for overlapping
 Velg Marker alle ubrukte på menyen i panelet Forvalg for overlapping. Alle forvalg (unntatt [Standard] og [Ingen forvalg for overlapping]) som

ikke har blitt tilordnet til det gjeldende dokumentet, markeres. Du kan enkelt slette disse forvalgene.

Lage eller endre et forvalg for overlapping
1. Hvis panelet Forvalg for overlapping ikke er åpent, velger du Vindu > Utskrift > Forvalg for overlapping.
2. Velg Nytt forvalg på panelmenyen for å opprette et forvalg, eller dobbeltklikk på et forvalg for å redigere det.

Merk: Hvis du velger knappen Nytt forvalg nederst i panelet Forvalg for overlapping, opprettes det et forvalg basert på innstillingene for
overlappingsforvalget [Standard].

3. Angi følgende valg, og velg OK:
Navn Skriv inn et navn på forvalget. Du kan ikke endre navnet på overlappingsforvalget [Standard].

Overlappingsbredde Skriv inn verdier som angir omfanget av overlapping for trykkfarger.

Utseende på overlapping Angi alternativer som kontrollerer formen på overlappingene.

Bilde Angi innstillinger som bestemmer hvordan importerte punktgrafikkbilder skal overlappes.

Grenseverdier for overlapping Skriv inn verdier som angir forholdene overlappingen skal brukes under. Mange variabler påvirker verdiene
du må skrive inn her. Hvis du vil vite mer, kontakter du førtrykkeren.

Administrere forvalg for overlapping
Du kan duplisere, slette, importere og tilpasse forvalg for overlapping.

Duplisere et forvalg for overlapping
 Gjør ett av følgende:

800



Til toppen av siden

Til toppen av siden
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Marker en mal i panelet Forvalg for overlapping, og velg Dupliser forvalg på panelmenyen.

Dra et forvalg til knappen Nytt forvalg nederst i panelet.

Slette et forvalg for overlapping
1. Marker ett eller flere forvalg i panelet Forvalg for overlapping, og gjør deretter ett av følgende:

Velg Slett-knappen.

Velg Slett forvalg på panelmenyen.

2. Hvis du får beskjed om å erstatte et forvalg for overlapping, velger du et i dialogboksen Slett forvalg for overlapping. Denne dialogboksen
vises hvis minst ett av de markerte forvalgene har blitt tilordnet til en side.

3. Velg Ja for å bekrefte slettingen.

Merk: Du kan ikke slette de innebygde forvalgene [Standard] og [Ingen forvalg for overlapping].

Importere forvalg fra et annet InDesign-dokument
1. Velg Last inn forvalg for overlapping på menyen i panelet Forvalg for overlapping.
2. Marker InDesign-filen, og velg Åpne.

Tilordne et forvalg for overlapping til sider
Du kan tilordne et forvalg for overlapping til et dokument eller et sideområde i et dokument. Sider uten tilstøtende farger skrives ut raskere hvis du
ikke bruker overlapping på dem. Overlapping skjer ikke før du skriver ut dokumentet.

Under Tildelte overlappingsmaler vises forvalgene du har brukt på forskjellige sider. Denne listen oppdateres hver gang du velger Tildel.

1. Velg Tildel forvalg for overlapping på menyen i panelet Forvalg for overlapping.
2. Velg forvalget du vil bruke, under Forvalg for overlapping.
3. Velg sidene du vil bruke forvalget for overlapping på.
4. Velg Tildel og deretter Ferdig.

Merk: Hvis du velger Ferdig uten å velge Tildel, lukkes dialogboksen uten at tildelingene av overlappingsmalene endres. Overlappingsmaler du
har tildelt tidligere ved å velge Tildel, beholdes.

Angi sideområder for overlapping
1. Velg Tildel forvalg for overlapping på menyen i panelet Forvalg for overlapping.
2. Velg forvalget du vil bruke på sideområdene, under Forvalg for overlapping.
3. Velg Område, og angi ett eller flere områder i stigende rekkefølge ved å bruke en bindestrek for hvert område og skille sider og sideområder

med komma eller komma og mellomrom. 2-4, 6, 9-10, 12- er for eksempel et gyldig område.
4. Velg Tildel og deretter Ferdig.

Hvis du vil deaktivere et sideområde for overlapping, velger du Forvalg for overlapping i panelmenyen, skriver inn et sideområde og velger [Ingen
forvalg for overlapping] i Forvalg for overlapping. Velg Tildel og deretter Ferdig.

Alternativer i forhåndsinnstillinger for overlapping
Du kan endre alternativer for forhåndsinnstillinger for overlapping hver gang du oppretter eller redigerer en forhåndsinnstilling for overlapping. De
samme alternativene for forhåndsinnstillinger for overlapping er tilgjengelige i Acrobat og InDesign. I Acrobat kan du vise forhåndsinnstillinger for
overlapping ved å velge Verktøy > Trykkeriarbeid > Forhåndsinnstillinger for overlapping. I InDesign velger du Vindu > Utskrift > Forvalg for
overlapping.
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Overlappingsbredde
Overlappingsbredde er mengden overlapping for hver overlapping. Forskjeller i papiregenskaper og skjermlinjering og forhold i trykkpressen krever
forskjellige overlappingsbredder. Du kan avgjøre riktig overlappingsbredde for hver jobb ved å kontakte trykkeriet.

Standard Angir overlappingsbredde i punkt for alle farger bortsett fra farger med ren svart. Standardverdien er 0p0,25.
Svart Angir avstanden trykkfarger sprenges inn i svart, eller hindringsmengden, dvs. avstanden mellom svarte kanter og underliggende trykkfarger
for overlapping av dyp svart. Standardverdien er 0p0,5. Denne verdien er ofte 1,5 til 2 ganger verdien av standard overlappingsbredde.
I InDesign bestemmer verdien du angir for Svart farge, hvilken verdi som brukes for ren svart eller dyp svart, en prosessvart (K) trykkfarge blandet
med fargetrykkfarger for å få økt tetthet og dypere farge.

Merk: (InDesign) Hvis du velger overlappingsmetoden Application Built-In og angir en standard overlappingsbredde eller en svart
overlappingsbredde på over 4 punkt, begrenses overlappingsbredden til 4 punkt. Verdien du angav for valget, vises imidlertid fortsatt. Hvis du
bytter til Adobe In-RIP-overlapping, brukes overlappinger på over 4 punkt, slik du har angitt.

Overlappingsutseende
Et hjørne er der to overlappingskanter møtes på et felles endepunkt. Du kan kontrollere formen til det ytre hjørnet av to overlappingssegmenter og
punktet der tre overlappinger krysser.

Hjørnestil Kontrollerer formen til den ytre kanten av to overlappingssegmenter. Velg mellom Spisst, Avrundet og Avskåret. Standardinnstillingen
er Spisst, som følger tidligere overlappingsresultater for å beholde kompatibilitet med tidligere versjoner av Adobes overlappingsmotor.

Eksempler på overlappingshjørner, fra venstre til høyre: spisst hjørne, avrundet hjørne, avskåret hjørne.

Endestil Kontrollerer møtepunktet for treveis overlappinger. Spisst (standard) former enden på overlappingen for å holde den borte fra det
møtende objektet. Overlapping påvirker formen til overlappingen som genereres av objektet med lysest nøytral tetthet som møter to eller flere
mørkere objekter. Enden på den lyseste overlappingen foldes rundt punktet der de tre objektene møtes.

Nærbilde av eksempler på overlappingsender: Spiss (til venstre) og overlapping (til høyre).

Overlappingsterskel
Trinn Angir fargeendringsterskelen der overlappingsmotoren oppretter en overlapping. I noen jobber trenger du bare å utføre overlapping på de
mest ekstreme fargeendringene, mens i andre er det nødvendig med overlapping for mindre fargeendringer. Trinnverdien angir i hvor stor grad
komponenter (for eksempel CMYK-verdier) fra tilstøtende farger må variere før overlapping brukes.
Hvis du vil endre hvor mye trykkfargene som de tilstøtende fargene består av, kan variere før disse fargene overlappes, øker eller reduserer du
verdien for Trinn (Step) i dialogboksen Nytt forvalg for overlapping (New Trap Preset) eller Endre valg for forvalg for overlapping (Modify Trap
Preset Options). Standardverdien er 10 %. Du får best resultat med en verdi fra 8 til 20 %. Med lavere prosentverdier økes følsomheten overfor
fargeforskjeller, noe som resulterer i flere overlappinger.

Svart farge Angir minimumsmengden av svart trykkfarge som er nødvendig før innstillingen for Svart under Overlappingsbredde brukes.
Standardverdien er 100 %. Du får best resultat hvis du bruker verdier over 70 %.
Svart tetthet Angir verdien for nøytral tetthet der en trykkfarge regnes for å være svart hvis den har en verdi som er minst like stor som denne
verdien. Hvis du f.eks. vil at en mørk spotfarge skal bruke innstillingen for Svart under Overlappingsbredde, angir du verdien for nøytral tetthet her.
Denne verdien settes vanligvis nær standarden 1,6.
Glidende overlapping  Avgjør når overlappingsmotoren begynner å gå over midtlinjen til fargegrensen. Verdien henviser til forholdet mellom
verdien for den nøytrale tettheten til den lyseste fargen og verdien for den nøytrale tettheten til en mørkere tilstøtende farge. Hvis du for eksempel
angir 70 % for Glidende overlapping (Sliding Trap), flyttes overlappingen slik at den begynner å gå over midtlinjen når den lyseste fargen
overskrider 70 % av den mørkeste fargen i nøytral tetthet (verdien for nøytral tetthet for den lyseste fargen delt på verdien for nøytral tetthet for
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den mørkeste fargen > 0,70). Hvis fargene har lik nøytral tetthet, utføres overlapping alltid på midtlinjen hvis ikke verdien for Strukket overlapping
er angitt til 100 %.
Reduksjon av overlappingsfarge Angir i hvor stor grad komponenter fra tilstøtende farger brukes til å redusere overlappingsfargen. Denne
innstillingen er nyttig for å forhindre at bestemte tilstøtende farger (for eksempel pastellfarger) danner en stygg overlapping som er mørkere enn
noen av de andre fargene. Hvis du angir under 100 % for Reduksjon i overlappingsfarge, begynner fargen til overlappingen å bli lysere. En
innstilling på 0 % gir en overlapping med en nøytral tetthet som er lik den nøytrale tettheten til den mørkeste fargen.

Overlappe importert grafikk
Du kan opprette en forhåndsinnstilling for overlapping for å kontrollere overlapping innenfor bilder og mellom punktgrafikkbilder (f.eks. fotografier
og bilder lagret i PDF-vektorfiler) og vektorobjekter (f.eks. de fra et tegneprogram og PDF-vektorfiler). Hver enkelt overlappingsmotor behandler
importert grafikk ulikt. Det er viktig å være oppmerksom på disse ulikhetene når du angir alternativene for overlapping.

Plassering av overlapping Her finner du alternativer for å angi hvor overlappingen mellom vektorobjekter (inkludert objekter som er tegnet i
InDesign) og punktgrafikkbilder skal skje. Alle valgene bortsett fra Nøytral tetthet lager en visuelt konsekvent kant. Hvis du velger Midtstill, lages en
overlapping som går langs kanten mellom objekter og bilder. Hvis du velger Tvungen, overlappes det tilstøtende bildet av objekter. Hvis du velger
Nøytral tetthet, brukes de samme reglene for overlapping som i resten av dokumentet. Hvis du overlapper et objekt til et fotografi med Nøytral
tetthet, kan du få merkbart ujevne kanter siden overlappingen flyttes fra én side av kanten til en annen. Hvis du velger Sprenge, overlappes det
tilstøtende objektet av punktgrafikkbildet.
Overlapp objekter på bilder Vektorobjekter (f.eks. rammer brukt som hovedrammer) overlappes til bilder ved bruk av innstillingene for Plassering
av bildeoverlapping. Hvis vektorobjekter ikke overlapper bilder i et overlappingssideområde, bør du vurdere å deaktivere dette alternativet for å øke
overlappingshastigheten i dette sideområdet.
Overlapp bilder på bilder Slår på overlapping langs grensen for overlapping eller tilstøtende punktgrafikkbilder. Denne funksjonen er på som
standard.
Overlapp bilder internt Slår på overlapping blant farger innenfor hvert enkelt punktgrafikkbilde (ikke bare der de berører vektorgrafikk og tekst).
Bruk dette valget bare for sideområder som inneholder enkle bilder med høy kontrast, f.eks. skjermbilder eller tegneserier. Ikke bruk dette valget
på halvtonebilder og andre kompliserte bilder siden det gir dårlige resultater. Overlapping går raskere hvis dette valget er deaktivert.
Overlapp 1-bits bilder Kontrollerer at 1-bits bilder overlapper til tilstøtende objekter. Dette alternativet bruker ikke innstillingene for
Overlappingsplassering fordi 1-bits bilder bare bruker én farge. I de fleste tilfeller bør du velge denne innstillingen. I noen tilfeller, for eksempel der
det er stor avstand mellom punktene i et 1-bits bilde, kan det hende at bildet blir mørkere, og at overlapping utføres senere, hvis du bruker dette
valget.

Angi glidende overlapping
1. Velg Nytt forvalg på panelmenyen for å opprette et forvalg, eller dobbeltklikk på et forvalg for å redigere det.
2. Angi en prosentverdi på mellom 0 og 100 for Glidende overlapping under Grenseverdier for overlapping, eller bruk standardverdien på 70 %.

Ved 0 % utføres all overlapping langs midtlinjen som standard. Ved 100 % blir glidende overlapping slått av, slik at en farge blir sprengt helt
inn i en annen uavhengig av forholdet mellom verdiene for nøytral tetthet til de tilstøtende fargene.

Overlapping av svart
Når du oppretter eller redigerer forhåndsinnstillinger, bestemmer verdien du angir for Svart farge, hva som regnes som ren svart og dyp svart. Dyp
svart er en svartfarge som bruker en underliggende rasterplate, der det legges til prosentverdier fra én eller flere prosessfarger for å forsterke
svartfargen.

Innstillingen for Svart farge er nyttig når du må kompensere for utflytende blekk (hvis du bruker papir av dårlig kvalitet). I slike tilfeller skrives
svartfarger med prosentverdier under 100 % ut som rene områder. Ved å rastrere tilbake (bruke nyanser av ren svart) svartfarger eller dype
svartfarger og redusere innstillingen for Svart farge fra standardinnstillingen på 100 %, kan du kompensere for utflytende blekk og kontrollere at
riktig overlappingsbredde og plassering brukes på svarte objekter.

Når en farge har samme verdi som Svart farge, brukes verdien for Svart under Overlappingsbredde på alle fargene ved siden av den, og forsiktig
overlapping brukes på dyp svart ved bruk av verdien for Overlapp mot svart.

Hvis underliggende rasterplater strekker seg helt til kanten av et svart område, fører enhver feilregistrering til at kantene på de underliggende
rasterplatene blir synlige, noe som skaper en uønsket halo eller forvrenger kantene på objekter. Overlappingsmotoren bruker en forsiktig
overlapping, eller en hindring, for dype svartfarger for å holde underliggende rasterplater i en bestemt avstand fra kantene på lyse objekter i
forgrunnen, slik at de lyse objektene beholder skarpheten. Du kontrollerer avstanden mellom underliggende rasterplater og kantene av svarte
områder ved å angi en verdi for svart overlappingsbredde.

Merk: Hvis elementet du overlapper, er et tynt element, for eksempel en svart hovedramme rundt grafikk, overstyrer overlappingsmotoren
innstillingen for svart overlappingsbredde og begrenser overlappingen til halvparten av bredden av det tynne elementet.

Angi overlappingsbredde for farger ved siden av svart
1. Velg Nytt forvalg på panelmenyen for å opprette et forvalg, eller dobbeltklikk på et forvalg for å redigere det.
2. Angi en avstand (i punkt) for Svart under Overlappingsbredde for hvor langt du vil at andre farger skal sprenges inn i svart, eller for hvor

langt du vil at underliggende rasterplater skal tvinges under svart. Vanligvis er Svart under Overlappingsbredde fra 1,5 til 2 ganger verdien
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av standard overlappingsbredde.
3. Angi verdier for Svart farge og Svart tetthet.

Merk: Hvis du vil bruke funksjonene for svart overlapping, må et fargeområde ha en trykkfarge med en nøytral tetthet som er større enn eller lik
Svart tetthet, og trykkfargen må forekomme med prosentverdier som er større enn eller lik Svart tetthet.

Trykke bøker med uoverensstemmende forvalg for overlapping
Du kan bruke ett forvalg for overlapping på ett ark som trykkes, for eksempel én side. Dette er vanligvis ikke noe problem. Hvis du trykker flere
dokumenter i en bok der alle dokumentene eller sidene har forskjellige forvalg for overlapping, kan noen av konfliktene mellom forvalgene for
overlapping løses ved å synkronisere forvalg mellom dokumenter:

Hvis det brukes forskjellige forvalg for overlapping med det samme navnet i dokumenter i en bok, tildeles forvalget for overlapping som
brukes i maldokumentet hvis du velger Forvalg for overlapping i dialogboksen Synkroniseringsvalg.

Synkroniseringsfunksjonen gjør alle forvalgene til maldokumentet tilgjengelige for de andre dokumentene i boken, men de tildeles ikke. Du
må tildele forvalg for overlapping i hvert dokument eller bruke overlappingsforvalget [Standard]. Forvalgene vises under Forvalg for
overlapping i dialogboksen Tildel forvalg for overlapping for dokumentet.

Merk: Hvis det brukes forskjellige forvalg for overlapping på sider i et oppslag, brukes alle forvalgene i InDesign.
Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Trykkfargeoverlapping
Overlappingsmetoder
Om automatisk overlapping
Krav til automatisk overlapping
Forskjeller mellom innebygd overlapping og Adobe In-RIP-overlapping
Overlapping av importerte punktgrafikkbilder
Overlapping av importerte vektorbilder
Overlapping av tekst
Maksimere overlappingsytelsen
Ledig diskplass for overlapping i programmet
Overlappe et dokument eller en bok

Trykkfargeoverlapping
Når et offsettrykt dokument har mer enn én trykkfarge på den samme siden, må hver trykkfarge trykkes i register (perfekt justert) med alle andre
tilstøtende trykkfarger, slik at det ikke er noe mellomrom mellom de forskjellige trykkfargene. Det er umulig å oppnå nøyaktig registrering for alle
objektene på alle arkene som går gjennom en presse. Derfor kan det oppstå feilregistrering av trykkfarger. Feilregistrering fører til et utilsiktet
mellomrom mellom trykkfargene.

Du kan kompensere for feilregistrering ved å utvide ett objekt litt, slik at det overlapper et objekt med en annen farge. Dette kalles overlapping.
Som standard utmaskes (fjernes) underliggende trykkfarger når du legger én trykkfarge over en annen, for å unngå uønsket fargeblanding, men
overlapping krever at trykkfarger overtrykker (trykkes oppå hverandre), slik at det minst oppnås en delvis overlapping.

Feilregistrering uten overlapping (til venstre) og med overlapping (til høyre)

I de fleste overlappinger brukes sprenging, utvidelse av et lyst objekt inn i et mørkt objekt. Siden den mørkere av de to tilstøtende fargene angir
den synlige kanten på objektet eller teksten, beholdes den visuelle kanten ved utvidelse av den lyse fargen litt inn i den mørke fargen.

Overlappingsmetoder
Overlapp et dokument ved å bruke blant annet følgende metoder:

Bruk prosessfarger som ikke trenger overlapping.

Overtrykk svart.

Overtrykk streker eller fyll manuelt.

Bruk Adobe InDesign CS4s innebygde overlapping eller Adobe In-RIP-overlapping.

Overlapp importert grafikk ved å bruke overlappingsfunksjonene i tegneprogrammene de ble laget i. Se dokumentasjonen for disse
programmene.

Velg en overlappingsløsning som er tilpasset arbeidsflyten for fargetrykk, for eksempel Adobe PostScript eller PDF.

Ved å bruke farger kan du eliminere muligheten for feilregistrering slik at det ikke oppstår behov for overlapping. Forhindre feilregistrering ved å
kontrollere at tilstøtende prosessfarger har felles trykkfarger. Hvis du for eksempel angir en mørkelilla strek med klart, rødt fyll, inneholder de
begge en betydelig andel magenta. Strekens og fyllets felles magenta trykkes som ett enkelt område, så hvis det oppstår feilregistrering i de andre
prosessfargene, gjør den magenta trykkplaten at et eventuelt brudd er vanskelig å se.
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Om automatisk overlapping
Med InDesign kan du utføre overlapping på fargedokumenter ved å bruke en innebygd motor for overlapping. Du kan også bruke
overlappingsmotoren Adobe In-RIP, som er tilgjengelig på Adobe PostScript-utenheter som støtter denne funksjonen.

Begge motorene regner ut justeringer av kantene for både tekst og grafikk. Med disse motorene kan du bruke teknikker for overlapping på
forskjellige deler av ett enkelt objekt selv om tekst eller et InDesign-objekt overlapper flere forskjellige bakgrunnsfarger. Justeringer av overlapping
gjøres automatisk, og du kan definere forvalg for overlapping som er tilpasset kravene for bestemte sideområder. Resultatet av overlapping vises
bare på fargeseparasjoner som genereres av en overlappingsmotor. Du kan ikke se resultatet på skjermen i InDesign.

Overlappingsmotoren registrerer kontrasterende fargekanter, og deretter utføres overlapping basert på de nøytrale tetthetene (lys eller mørke) til
tilstøtende farger. I de fleste tilfellene sprenges lysere farger inn i tilstøtende mørkere farger. Overlappingsinnstillingene du angir i panelet Forvalg
for overlapping, brukes til å endre resultatet av overlapping.

Krav til automatisk overlapping
Hvis du vil overlappe dokumenter med den innebygde motoren i InDesign, må du ha en PPD som støtter separasjoner.

Hvis du vil overlappe dokumenter med Adobe In-RIP-overlappingsmotor, må du ha følgende program- og maskinvare:

En utenhet med Adobe PostScript-nivå 2 eller senere som bruker en RIP som støtter Adobe In-RIP-overlapping. Hvis du vil vite om en
PostScript-utenhet støtter Adobe In-RIP-overlapping, kontakter du produsenten eller førtrykkeren.

En PPD-fil for en skriver som støtter Adobe In-RIP-overlapping. Du må velge denne PPD-filen når du installerer skriveren.

Forskjeller mellom innebygd overlapping og Adobe In-RIP-overlapping
Arbeidsflyt for sammensatte farger Hvis du bruker innebygd overlapping, kan du separere et dokument ved hjelp av InDesign eller in-RIP-
separasjoner. Hvis du vil bruke Adobe In-RIP-overlapping, må du bruke In-RIP-separasjoner.
Overlappingsbredde Innebygd overlapping begrenser overlappingsbredder til 4 punkt, uavhengig av verdien du angir for dem. Hvis du vil ha
bredere overlapping, bruker du Adobe In-RIP-overlapping.
EPS-vektorbilder Innebygd overlapping kan ikke overlappe monterte EPS-vektorbilder. Adobe In-RIP-overlapping overlapper alle importerte
bilder.

Overlapping av importerte punktgrafikkbilder
Innebygd overlapping kan gi overlapping mellom punktgrafikkbilder, for eksempel fotografier, og tekst og grafikk. Punktgrafikkbilder må lagres i et
rent bildepunktbasert filformat som støtter fargekravene til kommersiell trykking. PSD (Photoshop) og TIFF er de beste formatene for kommersiell
trykking. Kontakt førtrykkeren før du bruker andre formater.

Hvis du bruker en OPI-server, kontrollerer du at den lager FPO-bilder med TIFF- eller PSD-format. Hvis bildene er i TIFF- eller PSD-format, kan
du kanskje bruke innebygd overlapping i programmet så lenge du ikke bruker noen Utelat for OPI-alternativer når dokumentet skal skrives ut. (Du
finner Utelat for OPI-alternativer under Avansert i dialogboksen Skriv ut når du skal skrive ut på en PostScript-skriver.)

Merk: Virkemåten og nøyaktigheten for overlapping i en OPI-arbeidsflyt er avhengig av mange faktorer, f.eks. metoden for områdereduksjon som
brukes av OPI-servere til å generere FPO-bilder. For å få best resultat kontakter du OPI-leverandøren og ber om informasjon om hvordan du
integrerer overlappingsløsninger fra Adobe med OPI-serveren deres.

Overlapping av importerte vektorbilder
Både Adobe In-RIP-overlapping og innebygd overlapping kan overlappe tekst og bilder som er opprettet med InDesign-verktøy, og monterte PDF-
vektorfiler. Innebygd overlapping kan imidlertid ikke overlappe monterte EPS-vektorbilder.

Tekst, baner og rammer du lager i InDesign, overlappes ikke riktig hvis de overlapper en ramme som inneholder et montert bilde du ikke kan
bruke innebygd overlapping på, for eksempel monterte EPS-vektorbilder. (Disse objektene vil imidlertid overlappe riktig med Adobe In-RIP-
overlapping.) Du kan bruke innebygd overlapping med dokumenter som inneholder EPS-vektorbilder hvis du justerer rammen til bildet. Hvis det
monterte EPS-bildet ikke er rektangulært, kan du prøve å endre rammeformen slik at rammen kommer nærmere selve bildet og bort fra andre
objekter. Du kan for eksempel velge Objekt > Beskjæringsbane for å få rammen til å ligge tettere inntil bildet.
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Tekst og bilder som overlapper monterte EPS-bilder (til venstre), overlappes ikke riktig. For å oppnå god overlapping endrer du rammen slik at den
ikke berører andre objekter (til høyre).

Overlapping av tekst
Både Adobe In-RIP-overlapping og innebygde overlappingsfunksjoner kan overlappe teksttegn til annen tekst og andre bilder. (Innebygd
overlapping krever at teksten og bildene opprettes i InDesign, og at de ikke ligger i importerte bilder.) Et teksttegn som overlapper ulike
bakgrunnsfarger, overlapper nøyaktig til alle fargene.

Adobe in-RIP-overlapping kan overlappe alle skrifttyper. Innebygd overlapping fungerer imidlertid best med bare skrifttyper av typen Type 1,
OpenType og Multiple Master. Hvis du bruker TrueType-skrifttyper, kan overlappingen bli inkonsekvent. Hvis du må bruke TrueType-skrifttyper i
dokumentet og vil bruke innebygd overlapping, bør du overveie å konvertere all TrueType-tekst til vektorer ved å markere teksten og deretter
velge Tekst > Gjør om til vektorer. Teksten konverteres til InDesign-objekter som overlappes riktig. Du kan ikke redigere tekst du har konvertert til
vektorer.

Maksimere overlappingsytelsen
Enten du bruker Adobe In-RIP-overlapping eller innebygd overlapping, kan du spare tid ved å la være å behandle sider som ikke trenger
overlapping, for eksempel sider med bare svart tekst. Du kan bruke forhåndsinnstilinger for overlapping for å aktivere overlapping bare for
sideområdene som krever det.

Hastigheten til datamaskinen avgjør hvor raskt innebygd overlapping fullføres. Hvis du overlapper alle sidene i et langt dokument, bruker du den
raskeste datamaskinen du har. Når du utfører innebygd overlapping, brukes mye av kapasiteten på harddisken, så hastigheten økes hvis du har
en rask harddisk og databuss.

Hvis du vil bruke datamaskinen mest mulig til andre oppgaver, bør du overveie å bruke Adobe In-RIP-overlapping, slik at overlappingen utføres i
RIP-en i stedet for på datamaskinen.

Ledig diskplass for overlapping i programmet
Hvis du vil overlappe kantene av alle farger som krever dette, oppretter overlappingsmotoren et stort antall baner som bare brukes av
utdataenheten (banene lagres ikke i dokumentet). Disse banene behandles og lagres i RIPen når du bruker Adobe In-RIP-overlapping. Når du
bruker overlapping i programmet, brukes harddisken som midlertidig lagringssted for disse overlappingsbanene. Før du bruker innebygd
overlapping, bør du frigjøre så mye diskplass som mulig.

Hvor stor diskplass du trenger, avhenger av mange faktorer. Derfor er det umulig å forutsi nøyaktig hva som kreves for en bestemt
overlappingsjobb. Det er imidlertid sannsynlig at kravene til ledig diskplass øker når én eller flere av følgende dokumentegenskaper øker:

Antallet sider som er inkludert i sideområdene for overlapping.

Antallet overlappende fargede objekter.

Antallet bilder som må overlappes.

Mengden tekst som må overlappes.

Oppløsningen til det endelige trykket.

Hvis behandlingen av en jobb som bruker innebygd overlapping, avbrytes eller tar opp all ledig diskplass, kan overlappingsdata bli liggende
igjen på harddisken. Om nødvendig kan du avslutte programmet og deretter finne og slette midlertidige data i mappen C:\Temp (Windows).
På Mac OS starter du datamaskinen på nytt.

Overlappe et dokument eller en bok
Ikke endre standardinnstillingene for overlapping før du har konsultert førtrykkeren og forstår hvilken virkning valgene for overlapping får i
forbindelse med dine dokument- og trykkeforhold.

Når du overlapper flere dokumenter i en bok, tilordner du egendefinerte overlappingsforvalg til sideområder innenfor enkeltdokumentene i boken.
Du kan ikke tilordne overlappingsinnstillinger til en hel bok samtidig. Du kan imidlertid løse forvalgskonflikter i et dokument.

1. Hvis det er nødvendig, lager du et overlappingsforvalg med egendefinerte innstillinger for dokumentet og trykkeforholdene.
2. Tilordne overlappingsforvalget til et sideområde.
3. Velg Fil > Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut.
4. Velg Utskrift fra listen til venstre.
5. Velg Separasjoner eller In-RIP-separasjoner under Farge, avhengig av om du lager in-RIP-separasjoner eller separasjoner på verten.
6. Velg ett av følgende alternativer under Overlapping:

Velg Innebygd i programmet hvis du vil bruke overlappingsmotoren i InDesign.
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Adobe In-RIP. Dette valget virker bare når du bruker en utenhet som støtter Adobe In-RIP-overlapping.

7. Velg Trykkfargebehandling hvis førtrykkeren anbefaler at du endrer trykkfargeinnstillinger. Velg en trykkfarge, angi valgene førtrykkeren
anbefaler, og velg deretter OK:

8. Angi andre utskriftsvalg, og velg Skriv ut for å skrive ut dokumentet.

Flere hjelpeemner
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Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store

Til toppen av siden

Merk:

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Skrive ut miniatyrer
Skrive ut dokumenter som er for store
Dele opp et dokument
Skalere dokumenter

Skrive ut miniatyrer

Hvis du vil skrive ut flere sider på én enkelt side, kan du lage miniatyrer – små forhåndsvisningsversjoner av dokumentet. Miniatyrer er nyttige når
du vil kontrollere innhold og oppsett. Papirorienteringen endres automatisk for å gi den beste tilpasningen av siden på papiret. Du må imidlertid
tilbakestille den opprinnelige orienteringen hvis du deaktiverer Miniatyrer.

Når du skriver ut miniatyrer, ekskluderes merker og eventuelle objekter i det utfallende og satslinjeområdet.

1. Velg Miniatyrer i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.

2. Velg antallet miniatyrer per side fra listen.

Skrive ut dokumenter som er for store

Selv om du kan opprette InDesign-dokumenter på 18 x 18 fot, kan de fleste skrivebordsskrivere ikke skrive ut så store sider.

Hvis du vil skrive ut et dokument som er for stort, på en vanlig skriver, kan du skrive ut hver side av dokumentet i deler, som kalles ruter, og
deretter klippe og sette sammen delene igjen. Du kan også skalere dokumentet slik at det passer til den tilgjengelige papirstørrelsen.

Dele opp et dokument

Dimensjonene til et dokument passer ikke nødvendigvis alltid til papirstørrelsene som brukes i skrivere. Når du skriver ut, deles dokumenter som
er for store, derfor opp i ett eller flere rektangler eller ruter som tilsvarer sidestørrelsen som er tilgjengelig i skriveren. Du kan deretter sette
sammen de overlappende delene.

Du kan angi at dokumentet skal deles opp automatisk, eller du kan angi rutene selv. Hvis du deler dokumentet manuelt, kan du kontrollere
startpunktet for det øvre venstre hjørnet av ruten, slik at du kan angi hvor siden plasseres på papiret.

Store sider delt opp i utskrivbare ruter (til venstre) og de overlappende delene som settes sammen (til høyre)

Dele opp et dokument automatisk

1. Velg Fil > Skriv ut.

2. Velg Oppdeling i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.
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Automatisk

Justert automatisk

Til toppen av siden

Merk:

3. Velg ett av følgende for Oppdeling:

Beregner automatisk hvor mange ruter som kreves, inkludert overlappingen.

Øker (om nødvendig) mengden overlapping, slik at de høyre sidene av rutene helt til høyre justeres etter den høyre
kanten av dokumentsiden, og at de nederste sidene av rutene helt nederst justeres etter den nederste kanten av dokumentsiden.

4. Angi minimumsmengden av duplisert informasjon du vil skrive ut på hvert rute for å gjøre det enklere å sette dem sammen, under
Overlapping. Målenheten som er angitt for dokumentet, brukes for Overlapping. Verdien bør være større enn minimumsverdien for marger
som ikke skrives ut for skriveren. Du kan angi at opptil halve størrelsen av kortsiden til dokumentsiden skal overlappes. Ruter for en side
som for eksempel måler 279,4 mm x 431,8 mm, kan overlappes opptil 139,7 mm.

Dele opp et dokument manuelt

Hvis du deler opp et dokument automatisk, skrives alle rutene ut samtidig, mens hvis du deler et dokument manuelt, må du skrive ut hver rute for
seg.

1. Hvis det er nødvendig, velger du Vis > Vis linjaler for å vise linjalene.

2. Dra skjæringspunktet til linjalene for å flytte nullpunktet til ønsket øvre venstre hjørne av ruten du vil skrive ut. Pass på at det er plass til
overlapping og merker.

Størrelsen på og formen til området som skrives ut, avhenger av gjeldende papirstørrelse og orientering.

3. Velg Fil > Skriv ut, og velg deretter Oppsett til venstre.

4. Velg Oppdeling i Oppsett-området, og velg deretter Manuelt på listen Oppdeling.

Skalere dokumenter

Hvis du vil tilpasse et dokument som er for stort, til et mindre ark, kan du skalere bredden og høyden til dokumentet symmetrisk eller asymmetrisk.
Asymmetrisk skalering er nyttig hvis du for eksempel skriver ut på film som skal brukes i en fleksografisk presse. Hvis du vet i hvilken retning
platen festes på trommelen, kan skalering kompensere for de 2 til 3 prosentene som platen vanligvis strekkes. Skalering påvirker ikke størrelsen til
sidene i dokumentet.

Når du skriver ut oppslag, skaleres hvert oppslag for seg.

Skalere et dokument manuelt

1. Velg Fil > Skriv ut.

2. Velg Bredde i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut for å aktivere boksene Bredde og Høyde.

3. Hvis du vil beholde forholdet mellom bredden og høyden til dokumentet, velger du Behold proporsjoner. Kontroller ellers at dette valget er
deaktivert.

4. Skriv inn prosentverdier fra 1 til 1000 i boksene Bredde og Høyde. Hvis du valgte Behold proporsjoner, trenger du bare å skrive inn én verdi.
Den andre verdien oppdateres automatisk.

Skalere et dokument automatisk

1. Kontroller at valgene Oppdeling og Miniatyrer er deaktivert i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut. (Når valgene er aktiverte, er ikke
valget Tilpass tilgjengelig.)

2. Velg Tilpass. Prosentverdien for skalering vises ved siden av valget Tilpass. Denne verdien bestemmes av bildeområdet som er definert av
den valgte PPD-filen.

Adobe anbefaler også
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Skrive ut grafikk og skrifttyper

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Valg for å skrive ut grafikk
Valg for nedlasting av skrifttyper til en skriver
Valg for PostScript-utskrift
Valg for utelating av grafikk

Valg for å skrive ut grafikk
Bruk følgende valg i Grafikk-området i dialogboksen Skriv ut for å angi hvordan grafikk skal behandles under utskrift:

Send data Kontrollerer hvor mye bildedata i monterte punktgrafikkbilder som skal sendes til skriveren eller filen.
Alle Sender data i full oppløsning, som passer for all utskrift i høy oppløsning, eller for å skrive ut gråtone- eller fargebilder med høy kontrast, som
i svart-hvit tekst med én spotfarge. Dette valget krever størst diskplass.
Optimalisert punktreduksjon Sender akkurat nok bildedata til å skrive ut grafikken med den best mulige oppløsningen for utenheten. (En skriver
med høy oppløsning bruker mer data enn en skrivebordsmodell med lav oppløsning.) Bruk dette valget når du arbeider med bilder med høy
oppløsning, men skriver ut prøvetrykk på en vanlig skriver.
Merk: EPS- eller PDF-grafikk punktreduseres ikke selv om Optimalisert punktreduksjon er valgt.
Forhåndsvisning Sender skjermoppløsningsversjoner (72 ppt) av monterte punktgrafikkbilder, slik at utskriftstiden reduseres.
Ingen Fjerner midlertidig all grafikk når du skriver ut, og erstatter den med grafikkrammer med Xer, slik at utskriftstiden reduseres.
Grafikkrammene har de samme målene som den importerte grafikken, og beskjæringsbanene beholdes, slik at du fortsatt kan kontrollere størrelser
og plassering. Det er nyttig å skjule importert grafikk under utskrift når du vil sende tekstprøver til redigering og korrektur. Det kan også være nyttig
å skrive ut uten grafikk når du prøver å isolere årsaken til et utskriftsproblem.

Valg for nedlasting av skrifttyper til en skriver
Skriverresidente skrifttyper er arkivert i skriverens minne eller på en harddisk som er koblet til skriveren. Type 1- og TrueType-skrifttyper kan
arkiveres på skriveren eller på datamaskinen. Punktgrafikkskrifttyper arkiveres bare på datamaskinen. I InDesign lastes skrifttyper ned etter behov,
forutsatt at de er installert på harddisken på datamaskinen.

Bruk følgende valg i Grafikk-området i dialogboksen Skriv ut for å angi hvordan skrifttyper skal lastes ned til skriveren:

Ingen Inkluderer en henvisning til skrifttypen i PostScript-filen, som angir hvor skrifttypen skal inkluderes, for RIPen eller en etterbehandler. Dette
valget er det riktige hvis skrifttypene er i skriveren. Bruk imidlertid et av de andre valgene for nedlastning av skrifttyper, for eksempel Delmengde
eller Last ned PPD-skrifttyper, for å være sikker på at skriftene tolkes riktig.
Alle Laster ned alle skrifttyper som kreves for dokumentet, ved starten av utskriftsjobben. Alle tegnvarianter og tegn i skrifttypen inkluderes selv
om de ikke brukes i dokumentet. Skrifttyper som inneholder flere tegnvarianter enn maksimumsverdien som er angitt i dialogboksen Innstillinger,
deles automatisk inn i delmengder i InDesign.
Delmengde Laster bare ned tegnvariantene som brukes i dokumentet. Tegnvarianter lastes ned én gang per side. Dette valget fører vanligvis til
raskere og mindre PostScript-filer når det brukes med dokumenter på én side eller korte dokumenter med lite tekst.
Last ned PPD-skrifttyper Laster ned alle skrifttyper som brukes i dokumentet, selv om de ligger på skriveren. Velg denne innstillingen for å være
sikker på at InDesign bruker skriftkonturene på datamaskinen ved utskrift av vanlige skrifttyper, for eksempel Helvetica og Times. Denne
innstillingen kan løse problemer med skrifttypeversjoner, for eksempel forskjellige tegnsett på datamaskinen og skriveren eller konturforskjeller ved
overlapping. Hvis du vanligvis ikke bruker utvidede tegnsett, trenger du ikke å angi dette valget for kladdeutskrift.

Valg for PostScript-utskrift
Velg blant følgende i Grafikk-området i dialogboksen Skriv ut når du vil angi hvordan PostScript-data skal sendes til skriveren:

PostScript Angir et kompatibilitetsnivå med tolkeprogrammene i PostScript-utenheter.
Dataformat Angir hvordan bildedataene sendes fra datamaskinen til en skriver. ASCII sendes som ASCII-tekst, som er kompatibel med eldre
nettverk og parallellskrivere. Det er vanligvis det beste valget for grafikk som brukes på flere plattformer. Binær eksporteres som binærkode, som
er mer kompakt enn ASCII, men som kanskje ikke er kompatibelt med alle systemer.
Merk: Dataformatene som brukes av EPS- eller DCS-grafikkfiler, kan ikke alltid endres i InDesign. Hvis du har problemer med å sende data
binært, kan du i stedet prøve å endre dataformatet for EPS- eller DCS-grafikk i kildeprogrammet.

Valg for utelating av grafikk
Ved hjelp av OPI-valgene i Avansert-området kan du velge å utelate forskjellige importerte grafikktyper når bildedata sendes til en skriver eller fil,
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slik at bare OPI-koblinger (kommentarer) beholdes for senere behandling av en OPI-server.

OPI-bildeerstatning Gjør at EPS-forhåndsvisninger av grafikk med lav oppløsning kan erstattes med høyoppløsningsgrafikk når du skal skrive ut.
For at OPI-bildeerstatning skal virke, må EPS-filen inneholde OPI-kommentarer som kobler forhåndsvisningsbildet i lav oppløsning til
høyoppløsningsbildet. InDesign må ha tilgang til grafikken som er tilkoblet ved hjelp av OPI-kommentarene. Hvis høyoppløsningsversjoner ikke er
tilgjengelige, beholdes OPI-koblingene, og forhåndsvisningen i lav oppløsning inkluderes i eksportfilen. Deaktiver dette valget hvis du vil at en OPI-
server skal erstatte OPI-koblet grafikk senere i arbeidsflyten.
Utelat for OPI Gjør at du kan utelate forskjellige importerte grafikktyper (EPS-, PDF- og punktgrafikkbilder) selektivt når du sender bildedata til en
skriver eller fil, slik at bare OPI-koblinger (kommentarer) blir igjen for senere behandling av en OPI-server. Kommentarene inneholder
informasjonen som er nødvendig for å finne et høyoppløsningsbilde på en OPI-server. I InDesign inkluderes bare kommentarene. Trykkeriet må ha
tilgang til det opprinnelige bildet i høy oppløsning på en server når det skal erstattes. Valget Utelat for OPI gjelder ikke for innebygd grafikk.
Flere hjelpeemner
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Overtrykk

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Om overtrykking
Avgjøre når manuell overtrykking skal brukes
Overtrykke sideobjekter
Endre innstillingen for overtrykking av svart

Om overtrykking

Hvis du ikke har endret gjennomsiktigheten for grafikken i Gjennomsiktighet-panelet, vises fyll og streker i grafikken som ugjennomsiktige siden
den øverste fargen masker ut, eller blokkerer for, det underliggende området. Du kan forhindre utmasking ved å bruke overtrykksvalgene i
Attributter-panelet. Når du har angitt overtrykksvalgene, kan du forhåndsvise overtrykkseffektene på skjermen.

Tre overlappende sirkler uten overtrykking (til venstre) sammenlignet med tre overlappende sirkler med overtrykking (til høyre)

InDesign tilbyr også overtrykkssimulering, som er nyttig for å simulere effektene av å overtrykke spotfarger og prosessfarger på enheter som
støtter sammensatt trykking.

Svart trykkfarge som brukes på tekst eller opprinnelige InDesign-objekter, overtrykkes som standard for å forhindre feilregistrering av små, svarte
tegn som er plassert over fargeområder, eller av fargeområder med konturer av svarte linjer. Du kan endre innstillingene for svart trykkfarge ved
hjelp av innstillingene Utseende til svart.

Designarbeidsflyten krever kanskje at en bestemt farge er angitt for å kunne overtrykke. Du vil for eksempel skrive ut all tekst i publikasjonen i en
bestemt farge. Vurder følgende valg:

Opprett en objektmal som bruker spotfargen som fyll eller strek med tilsvarende overtrykksstrek eller -fyll.

Opprett et separat lag for objekter som inneholder spotfargen din, og angi svart for dem.

Opprett en sammensatt PDF-fil, og endre overtrykksinnstillingene i PDF-filen.

Tilordne overtrykksinnstillinger i RIPen.

Angi overtrykksinnstillinger for et bilde eller objekt, og legg det til i biblioteket, eller rediger en montert fil i det opprinnelige programmet.

Avgjøre når manuell overtrykking skal brukes

Automatisk overlapping i InDesign, enten som innebygd overlapping eller Adobe In-RIP-overlapping, eliminerer nesten behovet for manuell
overtrykking. Manuell overtrykking kan imidlertid være en effektiv løsning i de få tilfellene der du ikke kan bruke automatisk overlapping.

Bruk følgende retningslinjer når du skal avgjøre om du bør bruke overtrykking:

Konsulter trykkeriet for å finne ut om utenhetene støtter manuell overtrykking.

Overtrykk når grafikken ikke deler felles trykkfarger og du vil lage en overlapping eller overlagte trykkfargeeffekter. Når du overtrykker
prosessfargeblandinger eller egendefinerte farger som ikke deler felles trykkfarger, legges overtrykksfargen til bakgrunnsfargen. Hvis du for
eksempel skriver ut et fyll med 100 % magenta over et fyll med 100 % cyan, vises de overlappende fyllene som fiolett, ikke som magenta.
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Til toppen av siden

Ikke bruk overtrykk når du bruker en strek til å overlappe to prosessfarger. I stedet angir du en CMYK-strekfarge som bruker den høyeste
verdien fra de tilsvarende trykkfargene i hver opprinnelige farge.

Pass på at du og trykkeriet er enige om når og hvordan det skal overtrykkes manuelt, siden dette virker betydelig inn på overlappingsvalg
som angis i dialogboksen Skriv ut. Overtrykking støttes av de fleste, men ikke alle, PostScript-nivå 2- og PostScript 3-enheter.

Overtrykke sideobjekter

Du kan overtrykke streker eller fyll, streker før/etter avsnitt og streker over fotnoter. Du kan også simulere overtrykking av spotfarger.

Overtrykke en strek eller et fyll

Du kan overtrykke streker eller fyll for alle markerte baner ved å bruke Attributter-panelet. En strek eller et fyll som er overtrykt, trenger ikke å
overlappes siden overtrykking dekker alle potensielle brudd mellom tilstøtende farger. Du kan også overtrykke en strek for å simulere en
overlapping (ved å overtrykke en farge du manuelt har beregnet som den riktige kombinasjonen av to tilstøtende farger).

Husk følgende når du bruker manuell overtrykking:

Hvis du velger Overtrykk fyll for en strek eller et fyll som er 100 % svart, kan det hende at den svarte trykkfargen er så transparent at de
underliggende fargene vises gjennom. Du unngår dette problemet ved å bruke en firefargers (dyp) svartfarge i stedet for 100 % svart. Be
trykkeriet om de nøyaktige prosentverdiene for farger som skal legges til svartfargen.

Når du bruker en strek til å overlappe objekter (men ikke teksttegn), endrer du strekjusteringen slik at streken kommer utenfor banen eller
objektet i stedet for innenfor eller midtstilt på banen.

Når du bruker en strek til å overlappe to spotfarger eller én spotfarge og én prosessfarge, bruker du vanligvis den lyseste fargen på streken
og overtrykker streken.

Bruk panelet Forhåndsvisning av separasjoner til å forhåndsvise hvordan farger skal overtrykkes.

1. Marker én eller flere baner med markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren , eller marker teksttegn med tekstverktøyet. Hvis du vil
overtrykke streken til en bane som er limt inn i en ramme, må du først markere den kjedede (indre) banen med segmentmarkøren.

Overtrykke fyll og streker

A. Cyan (nederste lag) B. Magenta (midterste lag) C. Gul (øverste lag) 

2. Velg Vindu > Utskrift > Attributter.

3. Gjør ett av følgende i Attributter-panelet:

Hvis du vil overtrykke fyllet til markerte objekter eller overtrykke tekst uten streker, velger du Overtrykk fyll.

Hvis du vil overtrykke streken til markerte objekter, velger du Overtrykk strek.

Hvis du vil overtrykke en farge som er brukt på mellomrommene i en stiplet eller mønstret linje, velger du Overtrykk brudd.

Overtrykke en strek før/etter avsnitt

1. Kontroller at det finnes en fargeprøve for overtrykksfargen.

2. Velg tekstverktøyet, og velg et innsettingspunkt i et avsnitt.

3. Velg Strek før/etter avsnitt på menyen i Avsnitt-panelet.
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4. Velg streken før/etter avsnitt du vil overtrykke, fra listen øverst i dialogboksen.

5. Gjør ett av følgende, og velg deretter OK.

Hvis du vil overtrykke streken, velger du Overtrykk strek.

Hvis du vil overtrykke en farge som er brukt på mellomrommene i en stiplet eller mønstret linje, velger du Overtrykk brudd.

Valgene Overtrykk strek og Overtrykk brudd i dialogboksen Strek før/etter avsnitt kan arkiveres som en del av en avsnittsstil.

Overtrykke streker over fotnoter

Du kan angi at det automatisk skal settes inn en strek som skiller fotnotene fra brødteksten i et InDesign-dokument. Du kan velge å overtrykke
denne streken.

1. Kontroller at det finnes en fargeprøve for overtrykksfargen.

2. Velg Tekst > Valg for dokumentfotnoter.

3. Velg fanen Layout i dialogboksen Fotnotevalg.

4. Velg Overtrykk strek, og velg OK.

Simulere overtrykking av spotfarger

Overtrykkssimulering er nyttig for å simulere virkningen av å overtrykke spotfarger med forskjellige nøytrale tetthetsverdier (for eksempel rød og
blå). Når du trykker på en enhet som støtter sammensatt trykking, kan du se om den resulterende fargen er en du vil overtrykke eller maske ut.

1. Velg en sammensetning fra Farge-listen i Utskrift-området i dialogboksen Skriv ut.

Du kan ikke simulere overtrykk når valget Sammensatt, behold uendret er aktivert.

2. Velg Simuler overtrykk.

Endre innstillingen for overtrykking av svart

For å maske ut svarte objekter i InDesign må du forhindre at den svarte fargeprøven overtrykkes. I motsetning til de fleste fargeprøver, som
maskes ut som standard, overtrykkes den svarte fargeprøven som standard, inkludert alle svarte streker, fyll og teksttegn. 100 % svarte
prosessfarger vises som [Svart] i Fargeprøver-panelet. Mask ut svarte objekter ved å fjerne markeringen for overtrykking som standard i
Innstillinger, eller dupliser standardfargeprøven for svart, og bruk den dupliserte fargeprøven på fargeobjekter som maskes ut. Hvis du deaktiverer
innstillingen for overtrykk i dialogboksen Innstillinger, maskes alle forekomster av svart ut (underliggende trykkfarger fjernes).

Det kan være billigere og enklere at trykkeriet overtrykker svart prosessfarge i pressen.

1. Velg Rediger > Innstillinger > Utseende til svart (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Utseende til svart (Mac OS).

2. Aktiver eller deaktiver Overtrykk [svart] fargeprøve ved 100 %.

Valget Overtrykk [svart] fargeprøve ved 100 % påvirker ikke nyanser av [svart], svarte farger uten navn eller objekter som ser svarte ut på
grunn av innstillingene eller malene for gjennomsiktighet. Det påvirker bare objekter eller tekst farget med fargeprøven [svart].

Adobe anbefaler også
Endre utseende til CMYK-svart (Illustrator, InDesign)
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Bruke fargehåndtering når du skriver ut
Fargeutskriftsvalg for sammensatte dokumenter
Skrive ut en trykkfargesimulering
Forbedre forløpninger og fargeblandinger i utskrift
Om rasterpunkt og skriverpunkt

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du koblingene nedenfor.

Bruke fargehåndtering når du skriver ut
Når du skriver ut et fargestyrt dokument, kan du angi tilleggsvalg for fargestyring for å oppnå homogene farger på utskriften. Tenk deg for
eksempel at dokumentet for øyeblikket inneholder en profil som er tilpasset for førtrykking, men at du vil prøvetrykke dokumentfargene på en
skrivebordsskriver. Du kan konvertere fargene i dokumentet til fargerommet for skriveren i dialogboksen Skriv ut. Skriverprofilen brukes da i stedet
for gjeldende dokumentprofil. Hvis du velger fargerommet Prøvetrykk og en RGB-skriver, konverteres fargedata til RGB-verdier ved hjelp av valgt
fargeprofil.

Når du skriver ut på en PostScript-skriver, kan du også bruke PostScript-fargestyring. I så fall sendes dokumentets fargedata i en kalibrert versjon
av det opprinnelige fargerommet, sammen med dokumentprofilen, direkte til PostScript-skriveren, der dokumentet konverteres til fargerommet for
skriveren. Fargerommet for skriveren arkiveres på enheten som en ordliste for fargegjengivelse (CRD-fil). Dette gjør det mulig med
enhetsuavhengig utskrift. Ordlister for fargegjengivelse er PostScript-ekvivalenter av fargeprofiler. De nøyaktige resultatene av fargekonverteringen
kan variere fra skriver til skriver. Hvis du vil bruke PostScript-fargestyring, må du ha en skriver som bruker PostScript-nivå 2 (eller høyere). Det er
ikke nødvendig å installere en ICC-profil for skriveren.

Merk: Mens du arbeider med et fargestyrt dokument, kan du bruke Forhåndskontroll-panelet til å kontrollere at fargene samsvarer med
retningslinjene du angir.

1. Forsikre deg om at du har installert riktig driver og PPD-fil for skriveren.
2. Velg Fil > Skriv ut.
3. Hvis det finnes et forvalg med innstillingene du vil bruke, velger du det på menyen Forvalg for utskrift øverst i dialogboksen Skriv ut.
4. Juster innstillingene for dokumentet etter behov.
5. Klikk Fargehåndtering til venstre i dialogboksen Skriv ut.
6. Velg Dokument under Skriv ut.
7. Velg La InDesign bestemme farger i listen Fargebehandling.
8. Velg profilen for utdataenheten i listen Skriverprofil.

Jo mer nøyaktig profilen beskriver virkemåten for en utdataenhet og utskriftsbetingelsene (for eksempel papirtype), jo mer nøyaktig kan
fargestyringssystemet oversette de numeriske verdiene for de faktiske fargene i et dokument.

9. Velg Behold RGB-verdier eller Behold CMYK-verdier.

Dette valget bestemmer hvordan InDesign skal håndtere farger som ikke er tilordnet noen fargeprofil (for eksempel importerte bilder uten
innebygde profiler). Når dette valget er aktivert, sendes fargenumrene direkte til utdataenheten. Når dette valget er deaktivert, konverteres
fargenumrene først til fargerommet for utdataenheten i InDesign.

Det anbefales å beholde numrene når du følger en sikker CMYK-arbeidsflyt. Det anbefales ikke å beholde numrene når du skriver ut RGB-
dokumenter.

10. Trykk på Oppsett (Windows) eller Skriver (Mac OS) for å åpne dialogboksen for skriverdrivere.
11. Slå av fargestyring for skriveren, og velg Skriv ut for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut i InDesign.

Det finnes ulike valg for fargestyring for hver enkelt skriverdriver. Hvis du er usikker på hvordan du skal slå av fargestyring, kan du se
dokumentasjonen til skriveren.

12. Velg Skriv ut.

Fargeutskriftsvalg for sammensatte dokumenter
I Utskrift-området i dialogboksen Skriv ut kan du angi hvordan sammensatte farger i dokumentet sendes til skriveren. Når fargestyring er aktivert
(standardinnstillingen), fører standard fargeinnstillinger til kalibrert fargeutskrift. Alle spotfargedata beholdes under fargekonvertering. Bare de
tilsvarende prosessfargene konverteres til det angitte fargerommet. Kontakt trykkeriet hvis du er usikker på hvilket fargevalg du bør bruke.
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Modi for sammensatte farger virker bare inn på rasterbilder og objekter som er opprettet i InDesign. Montert grafikk (for eksempel EPS- og Adobe
PDF-filer) påvirkes ikke, bortsett fra når de overlapper transparente objekter.

Hvis du vil ha mer informasjon om sammensatte utskrifter, kan du se Adobes utskriftsressurssenter på www.adobe.com/go/print_resource_no.

Merk: Hvilke valg som er tilgjengelige for utskrift på skrivere som ikke støtter PostScript, avhenger av skriverens fargemodell, som vanligvis er
RGB.
Når du skriver ut et sammensatt dokument, er autooverlapping deaktivert. Men du kan bruke valget Simuler overtrykk for å teste overtrykk for
tekst, streker og fyll.

I Utskrift-området i dialogboksen Skriv ut finner du valgene nedenfor for farge. Flere valg kan være tilgjengelig, avhengig av skriveren.

Sammensatt, behold uendret Sender en fargeversjon av angitte sider til skriveren. Alle fargeverdier i det opprinnelige dokumentet beholdes. Når
dette valget er aktivert, deaktiveres Simuler overtrykk.
Sammensatt grå Sender gråtoneversjoner av angitte sider til skriveren når du for eksempel skriver ut på en svart-hvitt skriver uten å lage
separasjoner.
Sammensatt RGB Sender angitte sider i farger til skriveren når du for eksempel skriver ut på en RGB-fargeskriver uten å lage separasjoner.
Sammensatt CMYK Sender angitte sider i farger til skriveren når du for eksempel skriver ut på en CMYK-fargeskriver uten å lage separasjoner.
(Dette valget er bare tilgjengelig for PostScript-skrivere.)
Separasjoner Oppretter PostScript-informasjon for hver av separasjonene som er kreves for dokumentet, og sender denne informasjonen til
utenheten. (Dette valget er bare tilgjengelig for PostScript-skrivere.)
In-RIP-separasjoner Sender separasjonsinformasjon til RIPen i utenheten. (Dette valget er bare tilgjengelig for PostScript-skrivere.)
Tekst som svart Angi dette valget hvis du vil skrive ut all tekst som er opprettet i InDesign, i svart, bortsett fra hvis Ingen eller Papir er angitt som
farge, eller hvis teksten har en fargeverdi som tilsvarer hvit. Det er nyttig å velge dette når du lager innhold som skal distribueres for både utskrift
og PDF. Hvis hyperkoblinger for eksempel er blå i PDF-versjonen, skrives de ut som svart på en gråtoneskriver i stedet for i rastermønstre, som er
vanskelige å lese.

Skrive ut en trykkfargesimulering
Trykkfargesimulering (kalles også prøvetrykk eller utskrift for fargematch) er en utskrift som simulerer hvordan det endelige resultatet av trykkingen
blir. En trykkfargesimulering produseres på en utdataenhet som er rimeligere enn en trykkpresse. I løpet av de siste årene har det dukket opp
blekkskrivere som har den nødvendige oppløsingen for å lage rimelige utskrifter som kan brukes som trykkfargesimuleringer.

1. Velg Vis > Innstillinger for prøvetrykk > Egendefinert.
2. Velg enheten du vil simulere, i dialogboksen Tilpass forhold for trykkfargesimulering, og velg OK.
3. Velg Behold RGB-verdier eller Behold CMYK-verdier, og velg OK.

Dette valget bestemmer hvordan InDesign skal håndtere farger som ikke er tilordnet noen fargeprofil (for eksempel importerte bilder uten
innebygde profiler). Når dette valget er aktivert, sendes fargenumrene direkte til utdataenheten. Når dette valget er deaktivert, konverteres
fargenumrene først til fargerommet for utdataenheten i InDesign.

Det anbefales å beholde numrene når du følger en sikker CMYK-arbeidsflyt. Det anbefales ikke å beholde numrene når du skriver ut RGB-
dokumenter.

4. Velg Fil > Skriv ut.
5. Hvis det finnes et forvalg med innstillingene du vil bruke, velger du det på menyen Forvalg for utskrift øverst i dialogboksen Skriv ut.
6. Juster innstillingene for dokumentet etter behov.
7. Klikk Fargehåndtering til venstre i dialogboksen Skriv ut.
8. Velg Prøvetrykk under Skriv ut. Profilen skal stemme overens med innstillingene du angav for prøvetrykk.
9. Velg La InDesign bestemme farger i listen Fargebehandling.

10. Velg Simuler papirfarge for å simulere den bestemte nyansen av hvitt utskriftsmediet har, i henhold til profilen for dokumentet (absolutt
kolorimetrisk gjengivelsesvalg). Dette valget er ikke tilgjengelig for alle profiler.

11. Trykk på Oppsett (Windows) eller Skriver (Mac OS) for å åpne dialogboksen for skriverdrivere.
12. Slå av fargestyring for skriveren, og velg Skriv ut for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut i InDesign.

Det finnes ulike valg for fargestyring for hver enkelt skriverdriver. Hvis du er usikker på hvordan du skal slå av fargestyring, kan du se
dokumentasjonen til skriveren.

13. Velg Skriv ut.

Forbedre forløpninger og fargeblandinger i utskrift
PostScript-nivå 2- og PostScript 3-utenheter kan skrive ut opptil 256 gråtoner, og de fleste PostScript-skrivebordslaserskrivere kan skrive ut
omtrent 32 til 64 gråtoner, avhengig av oppløsningen til enheten, angitt rasterfrekvens og rastreringsmetode. Det vises striper når alle tilgjengelige
farger dekker et område som er stort nok til at du kan se de enkelte fargetonene. Hvis du angir en forløpning ved å bruke to prosentverdier med
en forskjell på under 50 %, angir du et lite fargeområde som sannsynligvis fører til striper. Hvis du har problemer med å skrive ut jevne
forløpninger uten striper, kan du prøve følgende:
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Bruk en forløpning som endres minst 50 % mellom to eller flere prosessfargekomponenter.

Angi lysere farger, eller reduser lengden på mørke forløpninger. Det er størst sannsynlighet for at det oppstår striper mellom svært mørke
farger og hvitt.

Øk prosentverdien for endring i forløpningen.

Reduser rasterfrekvensen for dokumentet (bare på PostScript-utenheter).

Hvis det oppstår striper på et importert bilde, for eksempel en Adobe Illustrator®-fil, kan det hende at du må justere det opprinnelige bildet.

Skriv ut på en PostScript® 3-utenhet, som er i stand til å lage jevnere forløpninger.

Bruk kortere forløpninger. Den optimale lengden avhenger av fargene i forløpningen, men prøv å bruke forløpninger som er kortere enn 7,5
tommer.

Om rasterpunkt og skriverpunkt
De fleste skrivere simulerer grått ved å bruke rasterpunkt på et rutenett. Cellene i rutenettet kalles rasterceller, og radene i rutenettet kalles linjer
eller linjerastere. Hvert rasterpunkt består av skriverpunkt. Når rastercellen fylles opp med skriverpunkt, blir rasterpunktet større, og resultatet blir
en mørkere gråtone.

Skriveroppløsningen avgjør antallet punkt som er tilgjengelige til å lage rasterpunktet. En skriver med mindre punkt kan gjengi rasterpunkt i flere
forskjellige størrelser, slik at det blir mulig å gjengi flere gråtoner. Rasterfrekvensen spiller også en rolle. Når den økes, blir rastercellene mindre og
har plass til færre skriverpunkt, slik at resultatet blir færre mulige gråtoner. Det blir dermed et spørsmål om å balansere forholdet mellom antallet
mulige gråtoner og grovheten til bildet.

Halvtoner simulert ved hjelp av skriverpunkt
A. Halvtoner simulert med linjeraster B. Linjeraster som består av rasterpunkt i rader C. Rasterpunkt som består av skriverpunkt

Flere hjelpeemner
  Fargehåndtering

  Arbeide med fargeprofiler

Adobes utskriftsressurssenter

  Fargehåndtering for importerte bilder

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Trykkfarger, separasjoner og rasterfrekvens
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Merk:

Oversikt over trykkfargebehandling
Angi hvilke farger som skal separeres
Separere spotfarger som prosessfarger
Opprette et trykkfargealias for en spotfarge
Vise eller skrive ut spotfarger ved hjelp av Lab-verdier
Om rasterinformasjonsfrekvens
Angi rasterinformasjonsfrekvens og oppløsning
Emulsjon og bildeeksponering
Angi emulsjon
Angi bildeeksponeringen
Kontrollere separasjons- og dokumentinnstillinger
Prøvetrykke fargeseparasjoner
Produsere In-RIP-separasjoner
Trykke eller arkivere separasjonene

Oversikt over trykkfargebehandling

Trykkfargebehandling gir deg kontroll over trykkfarger ved trykking. Endringer du utfører ved hjelp av Trykkfargebehandling, påvirker trykket, ikke
hvordan fargene defineres i dokumentet.

Valg for trykkfargebehandling er spesielt nyttige for trykkerier. Hvis en jobb med prosessfarger for eksempel inkluderer en spotfarge, kan et trykkeri
åpne dokumentet og endre spotfargen til den tilsvarende CMYK-prosessfargen. Hvis et dokument inneholder to lignende spotfarger når det bare
trengs én, eller hvis den samme spotfargen har to forskjellige navn, kan et trykkeri tilordne de to til ett enkelt alias.

I en arbeidsflyt med overlapping kan du bruke Trykkfargebehandling til å angi trykkfargetettheten, slik at du kan kontrollere når overlapping skal
brukes, og til å angi antallet trykkfarger og rekkefølgen for dem.

InDesign og Acrobat deler samme teknologi for trykkfargebehandling Bare InDesign har alternativet Bruk standard Lab-verdier for
spotfarger (Use Standard Lab Values For Spots).

Trykkfargebehandling

A. Behandle trykkfarge B. Aliasspotfarge C. Spotfarge 

Åpne Trykkfargebehandling

Gjør ett av følgende:

Velg Trykkfargebehandling på menyen i Forhåndsvisning-panelet av separasjoner (Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner).
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Velg Fil > Skriv ut, og klikk Utskrift. Klikk Trykkfargebehandling under Utskrift.

Angi hvilke farger som skal separeres

Hver separasjon får navn etter fargenavnet som er tildelt i InDesign. Hvis det vises et skriverikon ved siden av fargenavnet, lages det en
separasjon for fargen. Alle spotfarger, inkludert de som defineres og brukes i importerte PDF-filer eller EPS-grafikk, vises i trykkfargelisten.

1. Velg Separasjoner i Utskrift-området i dialogboksen Skriv ut, eller velg In-RIP-separasjoner hvis du bruker en PPD-fil som støtter dette.

2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil lage en separasjon, kontrollerer du at skriverikonet vises ved siden av fargenavnet i trykkfargelisten.

Hvis du ikke vil lage en separasjon, velger du skriverikonet ved siden av fargenavnet. Skriverikonet forsvinner.

Separere spotfarger som prosessfarger

Ved hjelp av Trykkfargebehandling kan du konvertere spotfarger til prosessfarger. Når spotfarger konverteres til tilsvarende prosessfarger, trykkes
de som separasjoner i stedet for på én enkelt plate. Det er nyttig å konvertere en spotfarge hvis du ved et uhell har lagt til en spotfarge i et
dokument med prosessfarger, eller hvis dokumentet har flere spotfarger enn det er praktisk å trykke.

1. Utfør ett eller begge disse trinnene i Trykkfargebehandling.

Hvis du vil separere enkeltstående spotfarger, velger du ikonet for trykkfargetypen til venstre for spotfargen eller aliasspotfargen. Det
vises et prosessfargeikon. Hvis du vil endre fargen tilbake til en spotfarge, klikker du ikonet igjen.

Hvis du vil separere alle spotfarger, velger du Alle spotfarger til prosessfarger. Ikonene til venstre for spotfargene endres til
prosessfargeikoner. Hvis du vil gjenopprette spotfargene, deaktiverer du Alle spotfarger til prosessfarger.

Hvis du velger Alle spotfarger til prosessfarger, fjernes eventuelle trykkfargealiaser du har angitt i Trykkfargebehandling. Det kan
også påvirke innstillingene for overtrykking og overlapping i dokumentet.

2. (Bare InDesign) Hvis du vil bruke Lab-verdiene for en spotfarge i stedet for CMYK-definisjoner, velger du Bruk standard Lab-verdier for
spotfarger.

Opprette et trykkfargealias for en spotfarge

Du kan tilordne en spotfarge til en annen spot- eller prosessfarge ved å opprette et alias. Et alias er nyttig hvis et dokument innholder to lignende
spotfarger når det bare trengs én, eller hvis det inneholder for mange spotfarger. Du kan se effekten av trykkfargealias på utskriften og, hvis
Forhåndsvisning av overtrykk er aktivert, på skjermen.

1. Velg spotfargen du vil opprette et alias for, i Trykkfargebehandling.

2. Angi et valg under Trykkfargealias. Ikonet for trykkfargetype og trykkfargebeskrivelsen endres tilsvarende.

Vise eller skrive ut spotfarger ved hjelp av Lab-verdier

Noen forhåndsdefinerte spotfarger, for eksempel farger fra bibliotekene TOYO, PANTONE, DIC og HKS, defineres ved hjelp av Lab-verdier. For
kompatibilitet med tidligere versjoner av InDesign finnes det også CMYK-definisjoner for farger fra disse bibliotekene. Når du bruker Lab-verdier
sammen med riktige enhetsprofiler, blir utdataene mest mulig nøyaktige på tvers av alle enheter. Hvis fargestyring er svært viktig for et prosjekt,
kan det være en fordel å vise, eksportere og skrive ut spotfarger ved hjelp av Lab-verdier. Ved hjelp av valget Bruk standard Lab-verdier for
spotfarger i Trykkfargebehandling kan du kontrollere hvilken fargemodus som brukes i InDesign for følgende forhåndsdefinerte spotfarger: Lab
eller CMYK. Hvis du vil at utdataene skal være kompatible med tidligere versjoner av InDesign, må du bruke de tilsvarende CMYK-verdiene.

Hvis Forhåndsvisning av overtrykk er aktivert, brukes Lab-verdier automatisk i InDesign for å forbedre nøyaktigheten av gjengivelsen på
skjermen. Det brukes også Lab-verdier når dokumenter skrives ut eller eksporteres, hvis du har valgt Simuler overtrykk i Utskrift-området i
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dialogboksen Skriv ut eller Eksporter Adobe PDF.

1. Velg Trykkfargebehandling på menyen i panelet Forhåndsvisning av separasjoner.

2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil bruke Lab-verdier, aktiverer du Bruk standard Lab-verdier for spotfarger.

Hvis du vil bruke CMYK-verdier, deaktiverer du Bruk standard Lab-verdier for spotfarger.

Om rasterinformasjonsfrekvens

Ved trykking simuleres halvtoner av punkt (som kalles rasterpunkt), som skrives ut i rader (som kalles linjer eller linjerastere). Linjer skrives ut ved
forskjellige vinkler for at radene skal bli mindre synlige. På Rastrering-menyen i Utskrift-panelet i dialogboksen Skriv ut vises de anbefalte settene
av linjerastere i linjer per tomme (lpt) og oppløsningene i punkt per tomme (ppt), basert på hvilken PPD-fil som er valgt. Når du velger trykkfarger
fra trykkfargelisten, endres verdiene i boksene Frekvens og Vinkel, der rasterinformasjonsfrekvensen og vinkelen for trykkfargen vises.

En høy linjerasterinnstilling (f.eks. 150 lpt) plasserer punktene tett sammen for å lage et fint gjengitt bilde i pressen. En lav linjerasterinnstilling (60
til 85 lpt) plasserer punktene lenger fra hverandre for å lage et grovere bilde. Størrelsen på punktene bestemmes også av linjerasteret. En høy
linjerasterinnstilling bruker små punkt. En lav linjerasterinnstilling bruker store punkt. Det viktigste når du velger en linjerasterinnstilling, er hvilken
type trykkpresse som skal brukes for jobben. Spør trykkeriet hvor fin linjeraster pressen støtter, og velg i henhold til dette.

Linjerastere

A. 65 lpt: Grovt raster for trykking av nyhetsbrev og kuponger B. 85 lpt: Middels raster for trykking av aviser C. 133 lpt: Fint raster for trykking av
blader med fire farger D. 177 lpt: Svært fint raster for trykking av årsrapporter og bilder i kunstbøker 

PPD-filene for fotosettere med høy oppløsning gir deg mange forskjellige rasterfrekvenser, kombinert med forskjellige fotosetteroppløsninger.
PPD-filene for skrivere med lav oppløsning har vanligvis bare noen få valg for linjerastere, vanligvis grovere rastere mellom 53 og 85 lpt. De
grovere rasterne gir imidlertid optimale resultater på skrivere med lav oppløsning. Hvis du bruker et finere raster på f.eks. 100 lpt, reduseres faktisk
bildekvaliteten når du bruker en skriver med lav oppløsning til endelig utskrift.

Angi rasterinformasjonsfrekvens og oppløsning

Velg ett av følgende i seksjonen Utskrift i dialogboksen Skriv ut:

Hvis du vil velge én av de forhåndsdefinerte kombinasjonene av rasterfrekvens og skriveroppløsning, velger du den fra Rastrering-listen.

Hvis du vil angi en egendefinert rasterinformasjonsfrekvens, markerer du platen som skal tilpasses, og deretter angir du lpt-verdien i
Frekvens-boksen og en rastervinkel under Vinkel.

Før du definerer egen rasterinformasjon, bør du spørre trykkeriet om foretrukne frekvenser og vinkler. Vær klar over at noen
utskriftsenheter overstyrer standardfrekvensene og -vinklene.

Emulsjon og bildeeksponering

Avhengig av hvilken trykkpresse som brukes, og hvordan dataene overføres fra filmen til trykkplatene, må du kanskje gi trykkeriet negativ eller
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Horisontal
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positiv film med emulsjonssiden opp eller ned. Emulsjon er betegnelsen for det fotosensitive laget på et stykke film eller papir. Vanligvis krever
trykkerier negativ film i USA og positiv film i Europa og Japan. Kontakt trykkeriet for å finne ut hvilken emulsjonsretning de foretrekker.

Hvis du vil vite om du ser på emulsjonssiden eller siden uten emulsjon (kalles også basesiden), undersøker du den endelige filmen i god
belysning. Den ene siden skinner mer enn den andre. Den matte siden er emulsjonssiden. Den skinnende siden er basesiden.

Emulsjonsvalg

A. Positivt bilde B. Negativ C. Negativ med emulsjonssiden ned 

Innstillingene for emulsjon og bildeeksponering i dialogboksen Skriv ut overstyrer alle innstillinger i skriverdriveren som er i konflikt med
disse. Angi alltid utskriftsinnstillinger i dialogboksen Skriv ut.

Angi emulsjon

1. Velg Sammensatt grå eller en separasjon under Farge i seksjonen Utskrift i dialogboksen Skriv ut.

2. Velg ett av følgende under Vend:

Gjør ingen endringer i orienteringen på bildeområdet. Tekst i bildet kan leses (dvs. rettvendt lesing) når det fotosensitive
laget ligger mot deg.

Speiler bildeområdet over en vertikal akse, slik at du får omvendt lesing.

Speiler bildeområdet over en horisontal akse, slik at det er opp-ned.

Speiler bildeområdet over den horisontale og vertikale aksen, slik at du får omvendt lesing. Teksten kan leses når
det fotosensitive laget ligger vendt fra deg. Bilder som trykkes på film, trykkes ofte som Horisontal og vertikal.

Angi bildeeksponeringen

1. Velg Sammensatt grå eller en separasjon under Farge i seksjonen Utskrift i dialogboksen Skriv ut.

2. Aktiver eller deaktiver valget Negativ.

Kontrollere separasjons- og dokumentinnstillinger

I Oppsummering-området i dialogboksen Skriv ut vises en oppsummering av fargestyringsinformasjon, merkedimensjoner og det utfallende for
dokumentet. Det angis også om overlapping er aktivert.

Du kan også utføre en kvalitetskontroll før du trykker dokumentet eller sender det til et trykkeri.

Prøvetrykke fargeseparasjoner

Utfør trykkfargesimulering på skriveren hvis du vil bekrefte at fargene trykkes med de riktige separasjonene, eller på skjermen hvis du vil se
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hvordan fargene i dokumentet kommer til å se ut når de gjengis på en bestemt utenhet.

Et prøvetrykk kan aldri vise helt nøyaktig hvordan det endelige produktet blir, men gjengivelsen blir betraktelig mer nøyaktig hvis du
kalibrerer alle enhetene du bruker til å opprette et dokument, (for eksempel skannere, skjermer og skrivere). Når du har kalibrert enhetene, bidrar
fargestyringssystemet til å gi forutsigbare og konsekvente farger.

Trykkfargesimulering via skriveren gjenspeiler hvordan du forventer at de endelige separasjonene skal se ut, og det hjelper trykkeriet med å
bekrefte at trykket er riktig. Pass på at du tar prøvetrykk på en PostScript-skriver. Du kan ikke prøvetrykke fargeseparasjoner pålitelig på andre
skrivere.

For å være sikker på at filen trykkes riktig, bør du vurdere å arkivere separasjonene som en PostScript-fil, konvertere PostScript-filen til Acrobat
8 PDF ved hjelp av Acrobat Distiller og deretter vise PDF-dokumentet i Acrobat. Ved å vise PDF-dokumentet i Acrobat kan du kontrollere
PostScript-utskrift med høy kvalitet på skjermen med et høyt detaljnivå.

Produsere In-RIP-separasjoner

Hvis du vil produsere In-RIP-separasjoner, trenger du følgende program- og maskinvare:

En PPD-fil som støtter In-RIP-separasjoner.

En PostScript 3-utenhet, eller en PostScript-nivå 2-enhet der RIPen støtter In-RIP-separasjoner. Hvis dokumentet inneholder bilder med to
fargetoner fra Photoshop 5.0 eller nyere, kreves det en PostScript 3-enhet for å generere in-RIP-separasjoner.

Avhengig av tilgjengelig førtrykksprogramvare kan et trykkeri utføre førtrykksaktiviteter som for eksempel overlapping, utskyting, separasjon
og OPI-erstatning i RIPen i utenheten. Det kan derfor hende at trykkeriet foretrekker å motta en sammensatt PostScript-fil av dokumentet som er
optimalisert for In-RIP-separasjoner, i stedet for en forhåndsseparert PostScript-fil.

Trykke eller arkivere separasjonene

1. Angi et forvalg fra listen Forvalg for utskrift øverst i dialogboksen Skriv ut hvis det finnes et forvalg med de riktige separasjonsinnstillingene.

2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil skrive ut på en utenhet, velger du enheten fra Skriver-listen.

Hvis du vil skrive til en fil, velger du PostScript®-fil fra Skriver-listen. Velg deretter en PPD-fil som støtter utenheten.

3. Velg Generelt, og angi sidene som skal separeres.

4. Velg Utskrift, og gjør ett av følgende:

Hvis du vil trykke på en utenhet, velger du Separasjoner for å lage separasjonene i InDesign.

Hvis du vil skrive til en fil, velger du enten Separasjoner eller In-RIP-separasjoner for å arkivere separasjonsinnstillingene i en
sammensatt PostScript-fil for behandling i RIPen.

Hvis du vil bruke Adobe In-RIP-overlapping, må du arbeide med In-RIP-separasjoner i stedet for vertsbaserte separasjoner. Ellers
får ikke overlappingsfunksjonen tilgang til alle fargene samtidig, og overlappingen skjer ikke.

5. Velg Grafikk, og gjør følgende:

Velg Alle under Send data.

Velg Alle eller Delmengde under Last ned med mindre skrifttypene skal settes inn senere (for eksempel i RIPen eller av et
etterbehandlingsprogram).

Velg PostScript-nivået til utenheten under PostScript®, enten Nivå 2 eller Nivå 3.

6. Velg Avansert, og gjør ett av følgende:

Hvis du vil erstatte lavoppløsningsgrafikk som er innebygd i monterte EPS-filer, med høyoppløsningsversjonen ved trykking, kontrollerer
du at Les innebygde OPI-bildekoblinger var valgt da EPS-filen ble montert i InDesign-dokumentet. Velg deretter OPI-bildeerstatning i
Avansert-området i dialogboksen Skriv ut.

Hvis du vil utelate forskjellige importerte grafikktyper for senere erstatning av en OPI-server, velger du en innstilling under Utelat for OPI.
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Velg [Høy oppløsning] eller en tilgjengelig egendefinert mal med innstillinger for høy oppløsning, under Forhåndsinnstilling for
sammenslåing av gjennomsiktige objekter.

7. Velg andre utskriftsvalg.

8. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil skrive ut på en utenhet, velger du Skriv ut.

Hvis du vil skrive til en fil, velger du Arkiver. Godta standard filnavn, eller skriv inn et annet navn på filen. Velg deretter Arkiver på nytt.

Når du har laget separasjoner av InDesign-dokumentet, arkiveres innstillingene du har valgt i dialogboksen Skriv ut, sammen med den
separerte filen. Separasjonsinnstillingene, PPD-dataene og alle fargekonverteringer du har angitt i dialogboksen Skriv ut, arkiveres i filen.

Adobe anbefaler også
Prøvetrykke farger
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Opprette PostScript- og EPS-filer
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***

**

Opprette PostScript- eller EPS-filer
Velge riktig metode til å opprette en PostScript-fil
Om enhets- og driveravhengige PostScript-filer
Opprette en enhetsuavhengig PostScript-fil
Opprette en enhetsavhengig PostScript-fil i InDesign
Opprette en PostScript-fil ved hjelp av en PostScript-skriverdriver (Windows)
Opprette en PostScript-fil ved hjelp av en PostScript-skriverdriver (Mac OS)
Eksportere sider i EPS-format

Opprette PostScript- eller EPS-filer

I stedet for å skrive ut et dokument på en skriver kan du arkivere en beskrivelse av dokumentet i PostScript-språket som en PS-fil for utskrift på
eksterne skrivere, for eksempel av et trykkeri. Trykkeriet kan sende en PS-fil direkte til fotosetteren. En PostScript-fil er vanligvis større enn det
opprinnelige InDesign-dokumentet siden grafikken og skrifttypene er innebygd.

Du kan også eksportere en dokumentside eller et oppslag til en EPS-fil og montere den/det i andre programmer.

Velge riktig metode til å opprette en PostScript-fil

Du kan arkivere InDesign-dokumenter eller -bøker som én av tre typer PostScript-filer: enhetsuavhengig, enhetsavhengig eller enhets- og
driveravhengig.

I tabellen nedenfor vises anbefalte skriverdrivere og utskriftsmetoder for å oppnå best resultat med etterbehandlingsprogrammer og InDesign. Hvis
dokumentet skal behandles av en OPI-server eller av et utskytingsprogram, et overlappingsprogram eller andre førtrykksprogrammer før det
skrives ut via en RIP, velger du PostScript®-fil fra Skriver-listen i dialogboksen Skriv ut i InDesign. På denne måten kontrolleres DSC-utskriften
fullstendig i InDesign. Bruk en hvilken som helst PostScript-skriverdriver som støttes, ved utskrift fra skrivebordsskrivere.

I tabellene brukes stjerner til å angi hvor godt hver metode egner seg for førtrykksarbeid.

PostScript-filen er fullstendig DSC-kompatibel og egner seg svært bra for bruk med en rekke programmer for etterbehandling, RIPer og
arbeidsflyter. Dette er den beste og mest allsidige metoden for programmer som er avhengige av DSC.

PostScript-filen er stort sett DSC-kompatibel, og generelt godt egnet for bruk med en rekke etterbehandlingsprogrammer, RIPer og
arbeidsflyter. Det kan oppstå kompatibilitetsproblemer for visse typer programmer som er svært avhengige av DSC.

Når skrivervalget er PostScript®-fil, brukes det ikke skriverdriver.

Skrivervalg: PostScript®-fil

Operativsystem PPD Egnethet for førtrykk

Alle plattformer Enhetsuavhengig ***

Enhetsavhengig ***
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PPD-filen som brukes av valgt skriver, vises i PPD-boksen øverst i dialogboksen Skriv ut.

Om enhets- og driveravhengige PostScript-filer

Velg en skriver og en støttet driver fra Skriver-listen. En enhets- og driveravhengig PostScript-fil har følgende egenskaper:

Den er driveravhengig. PostScript-filen kommer til å inneholde kode som er generert av InDesign og driveren. InDesign-koden brukes
primært for sideinnholdet, inkludert nedlasting av skrifttyper, og til å angi grunnleggende enhetsdata, for eksempel mediestørrelse, oppløsning
og rastrering. Driveren brukes primært til å angi spesielle driverfunksjoner, for eksempel vannmerker, og til å aktivere eller kontrollere
spesielle enhetsfunksjoner. Siden InDesign ikke har fullstendig kontroll over oppretting av PostScript-filen, er ikke nivået av DSC-
kompatibilitet fullt så høyt som for driveruavhengige PostScript-filer. Nivået av DSC-kompatibilitet, og dermed hvor mye PostScript-filen egner
seg til førtrykksoppgaver, avhenger av skriverdriveren som brukes.

Den er enhetsavhengig. Den inneholder kode for å aktivere og kontrollere bestemte enhetsfunksjoner, noe som gjør den mindre kompatibel
med andre enheter bortsett fra målenheten.

Den kan være sammensatt eller separert (alle metodene for fargeutskrift som støttes i InDesign, er tilgjengelige).

Den kan overlappes i InDesign (ved å bruke overlapping av typen Innebygd i programmet eller Adobe In-RIP-overlapping).

Den kan skrives ut direkte på enheten eller til en fil.

En enhets- og driveravhengig PostScript-fil er ideell for utskrift til PostScript-skrivebordsskrivere for korrekturlesing (av designeren). Den kan også
brukes av trykkerier som ikke har tenkt å utføre førtrykksoppgaver for jobben utenfor InDesign eller RIP-systemet. Hvis overlapping utføres, skjer
det med andre ord i InDesign eller i RIPen.

Opprette en enhetsuavhengig PostScript-fil

Velg PostScript-fil fra Skriver-listen, og velg Enhetsuavhengig fra PPD-listen. En enhetsuavhengig PostScript-fil har følgende egenskaper:

Den er 100 % DSC-kompatibel, noe som gjør den ideell til etterbehandlingsoppgaver, for eksempel overlapping og utskyting.

Alle enhets- og driveravhengigheter fjernes, slik at filen kan skrives ut på nesten enhver utenhet. Spesielle skriverfunksjoner som finnes i
PPD-filer, for eksempel bildeeksponering, tilgjengelige mediestørrelser og optimaliserte rasterfrekvenser, er ikke tilgjengelige i
enhetsuavhengig utskrift.

Fargeutskriften er alltid sammensatt CMYK, men den inkluderer også spotfarger. Dette fører til at den må separeres i
etterbehandlingsprogrammer, eller i RIPen ved bruk av In-RIP-separasjoner.

Den kan ikke overlappes i InDesign. Overlapping må uføres i RIPen eller i etterbehandlingsprogrammer.

Den kan bare skrives til en fil (ikke direkte til en enhet eller et program) fra InDesign.

En enhetsuavhengig PostScript-fil er ideell for arbeidsflyter for sammensatte førtrykk, der filen overlappes og separeres senere i
produksjonen, for eksempel under utskyting, ved overlapping eller i RIPen (hvis utenheten støtter In-RIP-separasjoner).

1. Velg Fil > Skriv ut.

2. Velg PostScript-fil under Skriver i dialogboksen Skriv ut.

3. Velg Enhetsuavhengig under PPD.

Skrivervalg: <installert skriver>

Operativsystem Skriverdriver Egnethet for førtrykk

Mac OS 10.2 Innebygd PS-driver for Mac OS X **

Windows 2000/XP Pscript 5 **
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4. Vis eller endre eksisterende utskriftsinnstillinger. I InDesign brukes det gjeldende sideområdet når en PostScript-fil opprettes.

5. Velg Arkiver.

6. Angi et navn og et arkiveringssted, og velg Arkiver.

Opprette en enhetsavhengig PostScript-fil i InDesign

Velg PostScript-fil fra Skriver-listen, og velg en PPD. En enhetsavhengig PostScript-fil har følgende egenskaper:

Den er 100 % DSC-kompatibel, noe som gjør den ideell til etterbehandlingsoppgaver, for eksempel overlapping og utskyting.

Den inneholder en beskrivelse av alt i dokumentet, inkludert informasjon om koblede filer, optimaliserte rasterfrekvenser, oppløsning og
tilgjengelige mediestørrelser som er tilpasset til utenheten som for øyeblikket er valgt.

Alle driveravhengigheter fjernes.

Den kan være sammensatt eller separert. Alle metodene for fargeutskrift som støttes i InDesign, er tilgjengelige. (In-RIP-separasjoner er
tilgjengelige hvis PPD-filen og utenheten støtter dem.)

Den kan overlappes i InDesign (ved å bruke overlapping av typen Innebygd i programmet eller Adobe In-RIP-overlapping).

Den kan bare skrives til en fil (ikke direkte til en enhet eller et program) fra InDesign.

En enhetsavhengig PostScript-fil passer ideelt til forhåndsseparering eller overlapping, der filen overlappes automatisk eller ved bruk av Adobe In-
RIP-overlapping i InDesign.

1. Velg Fil > Skriv ut.

2. Velg PostScript-fil under Skriver i dialogboksen Skriv ut.

3. Velg PPD-filen for den endelige utenheten.

4. Vis eller endre eksisterende utskriftsinnstillinger. I InDesign brukes det gjeldende sideområdet når en PostScript-fil opprettes.

5. Velg Arkiver.

6. Angi et navn og et arkiveringssted, og velg Arkiver.

Opprette en PostScript-fil ved hjelp av en PostScript-skriverdriver (Windows)

1. Velg Fil > Skriv ut.

2. Velg Oppsett nederst i dialogboksen Skriv ut i InDesign.

3. Velg Skriv til fil i dialogboksen for skriverdriveren.

4. Velg fanen Layout, og velg deretter Avansert.

5. Velg Dokumentvalg, velg Alternativer for PostScript, og velg deretter Optimaliser for flyttbarhet på Utdataalternativ-menyen for PostScript.
Velg OK.

6. Velg OK eller Skriv ut for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut i InDesign.

7. Velg Skriv ut i dialogboksen Skriv ut.

8. Angi et navn og et arkiveringssted, og velg Arkiver.

Opprette en PostScript-fil ved hjelp av en PostScript-skriverdriver (Mac OS)

1. Velg Fil > Skriv ut.

2. Velg PostScript-fil fra Skriver-listen i dialogboksen Skriv ut, og velg Arkiver.
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PostScript®

Farge

Behold uendret

CMYK

Grå

RGB

PostScript®-fargehåndtering

Forhåndsvisning

3. Angi et navn og en plassering for PostScript-filen (.ps) i dialogboksen Arkiver PostScript-fil, og velg deretter Arkiver.

Eksportere sider i EPS-format

Du bruker kommandoen Eksporter til å eksportere InDesign-sider i EPS-format, som du kan importere til et annet program. Hvis du eksporterer
flere sider, eksporteres hver side som en egen fil med et nummer lagt til på slutten av filnavnet. Hvis du for eksempel eksporterer side 3, 6 og 12
og angir filnavnet Nyheter.eps, opprettes det tre filer med navnene Nyheter_3.eps, Nyheter_6.eps og Nyheter_12.eps.

Hvis du vil åpne InDesign-sider i Illustrator eller Adobe Photoshop, eksporterer du sidene som PDF- eller EPS-filer.

1. Velg Fil > Eksporter.

2. Angi en plassering og et filnavn. Pass på at du angir filtypen EPS.

3. Velg EPS for Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klikk Arkiver.

4. Gjør ett av følgende under Sider i dialogboksen Eksporter EPS:

Velg Alle sider hvis du vil eksportere alle sider i dokumentet.

Velg Områder, og skriv inn et sideområde. Du kan skrive inn et område ved å bruke en bindestrek og skille sider eller områder ved å
bruke et komma.

Velg Oppslag hvis du vil eksportere motstående sider som én enkelt EPS-fil (ett oppslag per EPS-fil).

5. Angi flere valg.

6. Angi en verdi mellom 0p0 og 36p0 under Utfallende hvis du vil angi ekstra plass for grafikk som er plassert utenfor kanten av siden eller
kutteområdet.

7. Velg Eksporter.

EPS-eksportvalg

Når du eksporterer til EPS, kan du angi følgende valg:

Angir et kompatibilitetsnivå med tolkeprogrammene i PostScript-utenheter. Nivå 2 forbedrer ofte utskriftshastigheten og -kvaliteten
for grafikk som bare skrives ut på en PostScript-nivå 2-utenhet eller høyere. Nivå 3 gir best hastighet og utskriftskvalitet, men krever en PostScript
3-enhet.

Angir hvordan farger representeres i den eksporterte filen. Valgene nedenfor likner valgene for fargeinnstillinger i dialogboksen Skriv ut.

Beholder hvert bilde i det opprinnelige fargerommet. Hvis dokumentet for eksempel inneholder tre RGB-bilder og fire
CMYK-bilder, inneholder den resulterende EPS-filen de samme RGB- og CMYK-bildene.

Oppretter en separerbar fil ved å gjengi alle fargeverdier ved å bruke fargeområdet med cyan, magenta, gule og svarte
prosessfarger.

Konverterer alle fargeverdier til svart-hvitt-bilder av høy kvalitet. Gråtonene (skyggene) i de konverterte objektene gjenspeiler
lysstyrken til de opprinnelige objektene.

Gjengir alle fargeverdier ved å bruke fargerommet med rødt, grønt og blått. En EPS-fil med RGB-fargedefinisjoner passer bedre til
visning på skjermen.

Bruker dokumentets fargedata i en kalibrert versjon av det opprinnelige fargerommet.

Bestemmer egenskapene til forhåndsvisningsbildet som er arkivert i filen. Forhåndsvisningsbildet vises i programmer der EPS-
grafikk ikke kan vises skikkelig. Hvis du ikke vil lage et forhåndsvisningsbilde, velger du Ingen fra formatlisten.
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Bygg inn skrifttyper

Ingen

Alle

Delmengde

Dataformat

Bilder

Alle

Forhåndsvisning

OPI-bildeerstatning

Utelat for OPI

Sammenslåing av transparente objekter

Trykkfargebehandling

Angir hvordan skrifttyper som brukes på sidene du eksporterer, skal inkluderes.

Inkluderer en henvisning til skrifttypen i PostScript-filen, som angir hvor skrifttypen skal inkluderes, for RIPen eller en
etterbehandler.

Laster ned alle skrifttyper som kreves for dokumentet, ved starten av utskriftsjobben. Alle tegnvarianter og tegn i en skrifttype lastes
ned selv om de ikke vises i dokumentet. Skrifttyper som inneholder flere tegnvarianter enn maksimumsverdien som er angitt i
dialogboksen Innstillinger, deles automatisk inn i delmengder i InDesign.

Laster bare ned tegnvariantene som brukes i dokumentet.

Angir hvordan bildedataene sendes fra datamaskinen til en skriver: som ASCII eller binært.

Angir hvor mye bildedata i monterte punktgrafikkbilder som skal inkluderes i den eksporterte filen.

Inkluderer alle tilgjengelige bildedata for høy oppløsning i den eksporterte filen. Dette krever størst diskplass. Bruk dette valget hvis
filen skal skrives ut på en utenhet med høy oppløsning.

Inkluderer bare versjoner i skjermoppløsning (72 ppt) av monterte punktgrafikkbilder i den eksporterte filen. Bruk dette
valget sammen med valget OPI-bildeerstatning, eller hvis den resulterende PDF-filen skal vises på skjermen.

Gjør at EPS-forhåndsvisninger av grafikk med lav oppløsning kan erstattes med høyoppløsningsgrafikk når du skal skrive ut.

Utelater importert grafikk selektivt når bildedata sendes til en skriver eller fil, slik at bare OPI-koblinger (kommentarer) blir igjen for
senere behandling av en OPI-server.

Velg et forvalg for sammenslåing på Forvalg-menyen for å angi hvordan transparente objekter skal
vises i den eksporterte filen. Dette valget er det samme som valget Sammenslåing av transparente objekter som vises i Avansert-området i
dialogboksen Skriv ut.

Retter opp alle trykkfargevalg uten å endre utformingen av dokumentet.

Adobe anbefaler også
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Justere trykkfargevalg for overlapping

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Justere verdier for nøytral tetthet for trykkfarger
Tilpasse overlapping for spesielle trykkfarger
Tilpasse overlappingsrekkefølgen

Justere verdier for nøytral tetthet for trykkfarger
Ved å justere de trykkfargenøytrale tetthetsverdiene som den valgte overlappingsmotoren bruker, kan du bestemme den nøyaktige plasseringen av
overlappinger. Standardverdiene for nøytral tetthet for prosessfarger er basert på innstillingene for nøytral tetthet for prosessfargeprøver som
overholder industristandarder i forskjellige deler av verden. Språkversjonen bestemmer hvilken standard som følges. Verdiene for nøytral tetthet
for de amerikanske og kanadiske versjonene følger for eksempel tetthetsverdiene for rene trykkfarger i Specifications for Web Offset Publications
(SWOP), som er utgitt av Graphic Arts Technical Foundation of North America. Du kan justere nøytrale tettheter for prosessfarger slik at de passer
til trykkeristandarder i andre deler av verden.

Overlappingsmotoren utleder verdiene for nøytral tetthet for en spotfarge fra de tilsvarende CMYK-verdiene. For de fleste spotfarger er verdiene for
nøytral tetthet for de tilsvarende CMYK-fargene nøyaktige nok til å gi god overlapping. Du må kanskje justere verdiene for nøytral tetthet for
spotfarger som ikke er så lette å simulere ved hjelp av prosessfarger, for eksempel metalliske trykkfarger og ferniss, slik at de overlappes riktig.
Ved å skrive inn nye verdier kan du sikre at en trykkfarge som oppfattes som mørkere eller lysere, også oppfattes slik av overlappingsmotoren.
Riktig overlapping utføres deretter automatisk.

Du kan få vite den riktige verdien for nøytral tetthet for en gitt trykkfarge ved å spørre trykkeriet. Den mest nøyaktige metoden for å avgjøre verdien
for nøytral tetthet for en trykkfarge er måling av en fargeprøve av trykkfargen med et densitometer. Les av "V" eller visuell tetthet for trykkfargen
(ikke bruk filtre for prosessfarger). Hvis verdien er forskjellig fra standardinnstillingen, skriver du den nye verdien inn i tekstboksen for nøytral
tetthet.

Merk: Hvis du endrer den nøytrale tettheten for en spotfarge, påvirker dette bare hvordan fargen overlappes. Utseendet på fargen i dokumentet
endres ikke.
Følg disse retningslinjene når du justerer verdier for nøytral tetthet:

Metalliske og ikke-transparente trykkfarger Metalliske trykkfarger er ofte mørkere enn de tilsvarende CMYK-fargene, mens ikke-transparente
trykkfarger dekker alle trykkfarger under dem. Generelt bør du bruke mye høyere verdier for nøytral tetthet for metalliske og ikke-transparente
spotfarger enn standardverdiene for å sørge for at de ikke sprenges.
Merk: Hvis du velger Ugjennomsiktig eller Ugjennomsiktig, ignorer overlapping for en trykkfarge under Type i Trykkfargebehandling, unngår du at
en ugjennomsiktig trykkfarge sprenges inn i andre farger, med mindre en annen ugjennomsiktig trykkfarge har en høyere verdi for nøytral tetthet.
Pastelltrykkfarger Disse fargene er vanligvis lysere enn tilsvarende prosessfarger. Du bør kanskje angi en lavere verdi enn standardverdiene for
nøytral tetthet for disse fargene for å være sikker på at de sprenges inn i tilstøtende mørkere farger.
Andre spotfarger Noen spotfarger, f.eks. turkis eller neonoransje, er mye mørkere eller lysere enn tilsvarende CMYK-farger. Du kan undersøke
dette ved å sammenligne utskrevne fargeprøver av de aktuelle spotfargene med utskrevne fargeprøver av de tilsvarende CMYK-fargene. Du kan
justere verdien for nøytral tetthet for spotfargen etter behov.

Tilpasse overlapping for spesielle trykkfarger
For noen trykkfarger kreves det spesielle vurderinger for overlapping. Hvis du f.eks. bruker ferniss på dokumentet, vil du ikke at den skal påvirke
overlapping. Hvis du imidlertid trykker over bestemte områder med en helt ugjennomsiktig trykkfarge, trenger du ikke å opprette overlappinger for
underliggende objekter. Trykkfargevalg er tilgjengelige for disse situasjonene. Det er vanligvis best å bruke standardinnstillingene hvis ikke
førtrykkeren anbefaler at du endrer dem.

Merk: De spesielle trykkfargene og fernissene som brukes i dokumentet, kan være opprettet ved å blande to spotfarger eller ved å blande en
spotfarge med en eller flere prosessfarger.

1. Åpne Trykkfargebehandling, og velg en trykkfarge som krever spesialbehandling.
2. Velg ett av følgende under Type, og velg OK:

Normal Brukes for vanlige prosessfarger og de fleste spotfarger.

Transparent Brukes for klare trykkfarger for å sikre at underliggende objekter overlappes. Bruk dette valget for ferniss og trykkfargemiddel.

Ikke transparent Brukes for tunge, ugjennomsiktige trykkfarger for å forhindre overlapping av underliggende farger, men tillate overlapping
langs kantene av trykkfargen. Bruk dette valget for metalliske trykkfarger.

Ugjennomsiktig, ignorer overlapping Brukes for tunge, ugjennomsiktige trykkfarger for å forhindre overlapping av underliggende farger og
overlapping langs kantene av trykkfargen. Bruk dette valget for de trykkfargene, f.eks. metalliske trykkfarger og ferniss, som påvirker andre
farger på en uønsket måte.
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Til toppen av sidenTilpasse overlappingsrekkefølgen
Overlappingssekvensen (også kalt overlappingsrekkefølge) tilsvarer trykkingsrekkefølgen for fargene i pressen, men de tilsvarer ikke rekkefølgen
separasjoner produseres i på utdataenheten.

Overlappingsrekkefølgen er spesielt viktig når du trykker med flere ikke-transparente farger, for eksempel metalliske trykkfarger. Ikke-transparente
trykkfarger med lavere nummer i sekvensen sprenges under ikke-transparente trykkfarger med høyere sekvensnumre. Denne prosessen forhindrer
at den sist brukte trykkfargen sprenges, og overlappingene blir fortsatt gode.

Merk: Ikke endre standard overlappingssekvens uten at du først kontakter førtrykkeren.
1. Åpne Trykkfargebehandling. Den gjeldende overlappingsrekkefølgen vises i Rekkefølge-kolonnen i trykkfargelisten.
2. Marker en trykkfarge, skriv inn en ny verdi for Overlappingsrekkefølge, og trykk på Tab. Sekvensnummeret for den valgte trykkfargen

endres, og de andre sekvensnumrene endres tilsvarende.
3. Gjenta forrige trinn for så mange trykkfarger som nødvendig, og velg OK.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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Digitale publikasjoner

Bruke hjelpelinjebaserte regler for flytende layout
Anne-Marie Concepcion  (15. may 2012)
Veiledning – video
Lær hvordan hjelpelinjebaserte regler for flytende layout fungerer og hvordan du oppretter flytende hjelpelinjer og hjelpelinjer for linjal.

Bruke objektbaserte regler for flytende layout
Anne-Marie Concepcion  (15. may 2012)
Veiledning – video
Finn ut hvordan hjelpelinjebaserte regler for layout fungerer, både på objekter og via panelet for flytende layout.

Forstå regler for flytende layout
Anne-Marie Concepcion  (15. may 2012)
Veiledning – video
Dette opplæringsprogrammet definerer og demonstrerer flytende layout, og gir en omvisning i kommandoer og dialogbokser tilknyttet
flytende layout.

Bruke grunnleggende regler for flytende layout: Skaler, Midtstill på nytt og Basert på mal
Anne-Marie Concepcion  (15. may 2012)
Veiledning – video
Lær hvordan du bruker reglene Ingen, Skaler og Midtstill  på nytt når du endrer størrelsen på layouter. Lær også hva Basert på mal
innebærer.

Arbeide med alternative layouter
Anne-Marie Concepcion  (15. may 2012)
Veiledning – video
Lær hvordan du bruker Alternative layouter til både trykkpublisering og digital publisering.

Endre e-post tilknyttet Adobe-ID
WHB III  (24. april 2012)
Feilsøking
Endre e-post for Adobe-ID: DPS

Kontrollere rekkefølgen for innholdseksport fra InDesign til EPUB uten å endre layouten (video 04:54)
Colin Fleming  (01. january 2011)
Veiledning – video
Lær hvordan du oppretter og organiserer artikler i Artikkelpanelet for eksport til EPUB uten å endre layout eller skrive kode.

Opprette forsider og tittelsider for EPUB (video 05:50)
Colin Fleming  (01. january 2011)
Veiledning – video
Lær hvordan du oppretter omslag og tittelsider for EPUB-titlene.

Eksportere dokumenter til EPUB (PDF, 265 kB)
Referanse  (01. january 2011)
En kort og rask oversikt over hvordan du eksporterer layouter til EPUB i InDesign CS5.

Eksportere til EPUB for Apple iBookstore (PDF, 2,5 MB)
Referanse  (01. january 2011)
Lær hvordan du oppretter en EPUB for Apple iBookstore

Folio Producer-verktøy (video 1:04)
Veiledning – video  (01. january 2011)
En veldig kort oversikt over Folio Producer-verktøy for Digital Publishing.
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Eksportere innhold for EPUB

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Oversikt
Støtte for tekst
Støtte for hyperkoblinger
Støtte for navigering
Generering av CSS for en bok
Eksportere til EPUB
Valg for eksport av fast layout
Valg for interaktiv eksport
Valg for objekteksport
EPUB-ressurser

Oversikt

Du kan eksportere et InDesign-dokument til EPUB slik at brukere kan vise utdataene i en EPUB-leser.

Du kan eksportere et dokument til det interaktive EPUB-formatet. Ved hjelp av et interaktivt EPUB-dokument kan EPUB-leseren optimalisere
innholdet avhengig av visningsenheten.

Det interaktive formatet passer bedre hvis dokumentet er målrettet mot brukere av eInk-enheten. Det interaktive formatet foretrekkes også hvis du
vil angi valg for å endre skriften for og størrelsen på tekst i leseren.

Du kan eksportere dokumenter til det faste layoutformatet. Det faste layoutformatet gir deg muligheten til å inkludere lyd, video og Edge-innhold i
dokumenter.

Du kan også eksportere interaktive dokumenter som inneholder kontroller, for eksempel navigeringsknapper, sideoverganger, animasjoner og
hyperkoblinger til det faste layoutformatet.

Det faste layoutformatet er bedre egnet for dokumenter med mye grafikk, lyd og videoinnhold. Dette formatet er bedre egnet for barnebøker,
kokebøker, lærebøker og tegneserier.

Støtte for tekst

Følgende tekstvalg støttes ved oppretting av dokumenter for eksport til det faste layoutformatet:

Tekst rastreres ikke. Dette antyder at du kan søke i og merke dynamisk tekst.

Dynamisk tekst kan skaleres vannrett og loddrett

Fylltegn kan inkluderes

Språkattributter merkes på koder

Koder merkes med CSS-klasser

Hyperkoblinger og kryssreferanser i tekst støttes for URL-adresser, tekstankere og sider

Vær også oppmerksom på følgende begrensninger ved inkludering av tekst i dokumentene for eksport til EPUB:

Kerning støttes ikke på en enkelttegnvarianter og distribueres som tegnavstanden for alle bokstavene i et ord

Alternative tegnvarianter generert av OpenType-funksjoner, inkludert små bokstaver, store bokstaver og brøker, støttes ikke på grunn av begrenset enhetsstøtte

Høyre-mot-venstre-tekstrammer i Midtøsten blir ikke støttet på riktig måte
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

NAV-landemerker

EPUB 2

Listen NAV-side

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Støtte for japansk tekst

Følgende japanske funksjonsvalg er tilgjengelige for eksport til det faste layoutformatet:

Fonetisk tekst er dynamisk og rastreres ikke i utdataene
Warichu støttes i dynamisk tekst
Tegnrotering støttes i dynamisk tekst
Sammensatte skrifter støttes ikke
Loddrette tekstrammer støttes, inkludert roterte tegnvarianter

Vær også oppmerksom på følgende begrensninger ved inkludering av japansk tekst i dokumenter for eksport til EPUB:

Japansk Tate-Chu-Yoko støttes ikke i loddrette tekstrammer

Japanske ideografiske tegn mister sin plassering når TrueType-skrifter brukes

Japansk Kenten-skrift rastreres i dynamisk tekst

Støtte for hyperkoblinger

Følgende hyperkoblingsvalg støttes ved oppretting av dokumenter for eksport til det faste layoutformatet:

Tekstbaserte hyperkoblinger og kryssreferanser

Objektbaserte hyperkoblinger

Hyperkoblinger til sider for både tekst- og objektbaserte hyperkoblinger

Støtte for navigering

Eksportprosessen inneholder følgende navigeringsfunksjoner i EPUB utdataene:

NAV-landemerker genereres for både faste layoutformater og interaktive formater basert på verdiene for epub:type angitt i
dialogboksen Valg for objekteksport.
Bare den første forekomsten av verdien legges til i landemerkene.

InDesign formidler støtte for EPUB 2-delen i OPF-filen. InDesign registrerer automatisk omslaget og valget for å skrive ut
innholdsfortegnelsen. InDesign bruker verdiene for epub:type som er angitt i dialogboksen Valg for objekteksport, til å fastslå teksttypen.

(Fast layoutformat). InDesign genererer en sideliste ved å tilordne sidetallstrengene til XHTML-filene som genereres fra den
siden.

Generering av CSS for en bok

Når du eksporterer en bok til EPUB, genererer eksportprosessen en CSS for hvert dokument i boken. Hver dokument-CSS definerer stilene som
er unike for dokumentet. Prosessen oppretter også en hoved-CSS som inkluderer fellesstilene som brukes på tvers av dokumentene i boken.

Eksportere til EPUB
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Til toppen av siden

Versjon

EPUB 3.0

Omslag

Ingen

Rastrer første side

Velg bilde

Innholdsfortegnelse til navigering

Filnavn

Flere nivåer (innholdsfortegnelsesstil)

Du kan eksportere et dokument eller bøker som interaktivt format eller fast layoutformat for EPUB.

1. Gjør ett av følgende:

Åpne dokumentet og velg Fil > Eksporter.

Åpne en bok, og velg Eksporter bok som EPUB på bokpanelmenyen.

2. Angi et filnavn og en plassering.

3. Velg EPUB (fast layout) eller EPUB (justerbar) i listen Lagre som type, og klikk deretter på Lagre.

4. Velg ønskede valg i dialogboksen EPUB-eksportvalg, og klikk på OK.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Valg for eksport av fast layout eller Valg for interaktiv eksport.

InDesign oppretter én EPUB-fil med det XHTML-baserte innholdet. Du trenger et EPUB-leseprogram for å vise filen. Du kan også bruke leseren
for Adobe Digital Editions, som du kan laste ned gratis fra Adobes nettsted.

EPUB-filen er en ZIP-fil. Du kan vise og redigere innholdet i en EPUB-fil ved å endre filtypen fra .epub til .zip og deretter pakke ut innholdet. Dette
er nyttig når du skal redigere en CSS-fil.

Den eksporterte EPUB-filen inneholder et omslagsbilde. Du kan velge et bilde som skal brukes som omslag. Alternativt kan du tillate at InDesign
kan rastrere den første siden i det eksporterte dokumentet, stilkildedokumentet eller den eksporterte boken. Miniatyren vises i EPUB-leserne eller i
bibliotekvisningen i Digital Editions Reader.

Valg for eksport av fast layout

Generelt-del

Versjon av EPUB.

Støtter lyd, video, javascript og japansk loddrett tekst.
Dette støttes ikke på enheter som ikke støtter standarden for EPUB 3.0.
EPUB 3.0 er en godkjent standard (av IDPF, 2011).

Omslagsbilde for e-boken. Velg ett av følgende:

Ingen omslagsbilder er lagt til.

Velg dette valget hvis du vil tillate at InDesign kan opprette et bilde ved å rastrere den første siden i e-boken og
bruke den som omslag.

Velg en bildefil på datamaskinen til bruk som omslag.

Angi navigeringsvalget for Innholdsfortegnelse for EPUB-visningsprogram.
Bruk en innholdsfortegnelse på flere nivåer til å opprette sidepanelnavigeringen eller bruke filnavnet.

Generer en innholdsfortegnelse basert på filnavnene.

Generer en innholdsfortegnelse basert på den valgte innholdsfortegnelsesstilen.
Angi innholdsfortegnelsesstilen som du vil bruke til å lage innholdsfortegnelsestabellen i e-boken, på menyen Innholdsfortegnelsesstil.
Du kan velge Layout > Stiler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell innholdsfortegnelsesstil for e-boken.
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Bokmerker

Valg

Basert på dokumentoppsett

Konverter oppslag til liggende side

Aktiver syntetiske oppslag

Deaktiver oppslag

Format

Automatisk

PNG

Oppløsning (PPI)

GIF-valg (palett)

Tilpasset (ingen spredning)

Internett

System (Win) eller System (Mac)

Linjesprang

JPEG-valg > Formateringsmetode

Progressiv

Grunnlinje

(EPUB 3) Generer en innholdsfortegnelse basert på bokmerkene du oppretter i InDesign-dokumentet.
InDesign støtter tekstankere og sider lokal eller eksternt (fra boken). Sistnevnte kan genereres ved å opprette en innholdsfortegnelse i
InDesign og velge Opprett PDF-bokmerker.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bokmerker.

Angi rekkefølgen sideelementene eksporteres i.

InDesign fastsetter oppslagskontrollen fra innstillinger som er definert i dialogboksen Dokumentoppsett (Fil
> Dokumentoppsett).

Konverterer oppslaget til Landscape-layout.

Gjør det mulig å eksportere syntetiske oppslag i dokumentet.

Ingen av oppslagene eksporteres til EPUB-produksjon.

Konverteringsinnstillinger-del

Angi hvordan bilder skal eksporteres til EPUB, fra Bildekonvertering-menyen.

Velg om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG.

La InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle.

Deaktiver innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG-formatet for bilder uten tap eller for bilder som har gjennomsiktige partier.

Velg oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard,
mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4).
Du kan velge en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.

Opprett en palett ved hjelp av et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små
fargeprikker for å simulere flere farger).

Opprett en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS.

Opprett en palett ved hjelp av den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede
resultater.

Last inn bilder gradvis ved å fylle ut manglende linjer. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så
å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Angi hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes i en leser.

Angi at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned.
Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.
Velg Grunnlinje for å angi at hver JPEG-file vises bare etter at den er lastet ned. En plassholder vises til bildet er lastet ned.

Angi at hver JPEG-fil vises bare etter at den er lastet ned.
En plassholder vises til bildet er lastet ned.
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JPEG-valg > Bildekvalitet

Vis EPUB etter eksport

ID

Tittel

Opprettet av

Dato

Beskrivelse

Utgiver

Rettigheter

Velg den nødvendige bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som ble opprettet i utdataene.
Velg Lav for å generere den minste filen og den laveste bildekvaliteten.

Visningsprogrammer-delen i dialogboksen EPUB – valg for eksport av fast layout inneholder følgende valg:

Åpner EPUB i standardprogrammet som er valgt for lesing av EPUB, hvis tilgjengelig.
Brukes for dialogboks for eksporteringsalternativer for både justerbar og fast layout.

Metadata-del

Metadataene fra dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte filen.

(Skrivebeskyttet) Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. En unik identifikator opprettes og vises automatisk.

Angi tittelen for EPUB-filen.

Angi navnet på personen som har opprettet EPUB.

Angi datoen da EPUB-filen ble opprettet.

Angi en beskrivelse av EPUB.

Angi utgiverinformasjonen som vises i metadataene for e-boken. Du kan for eksempel angi en URL-adresse for utgiveren.

Angi informasjon om opphavsrett her.

EPUB-applikasjon Versjon  Støttet Ikke støttet

Mac

Apple iBooks 1.0.1 Ja  

Oksygen 14.1 Ja  

Kindle Previewer 2.92 Ja  

Sigil 0.7.4 Ja  

Kindle 1.10.6  Nei

VitalSource Bookshelf 6.2  Nei

Apple Book Proofer 1.0.1 Godtar ikke EPUB-er med innebygde skrifttyper

Windows

Sigil 0.7.4 Ja  

Kindle Previewer 2.92 Ja  

Adobe Digital Editions 3.0.86137 Ja  

Calibre 1.26 Ja  

Oksygen 15 Ja  

Azardi 2.0 Ja  

Kobo 3.6.0  Nei
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Emne

Legg til stilark

Fjern

JavaScript

Til toppen av siden

Versjon

EPUB2.0.1

EPUB 3.0

Forside

Ingen

Rastrer første side

Velg bilde

Innholdsfortegnelse til navigering

Filnavn

Flere nivåer (innholdsfortegnelsesstil)

Rekkefølge

Basert på sidelayout

Angi emnet for EPUB-filen.

CSS-del

Angi URL-adressen for et eksisterende CSS-stilark som skal brukes i EPUB eksporten.
InDesign sjekker ikke om CSS eksisterer eller er gyldig. Du kan bruke Dreamweaver til å bekrefte det eksterne CSS-oppsettet.

Fjerne det valgte stilarket

JavaScript-del

Angi URL-en til et eksisterende JavaScript. InDesign kontroller ikke om JavaScript-filen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor
kontrollere JavaScript-oppsettet.

Valg for interaktiv eksport

Generelt-del

Angi en versjon for EPUB. 

EPUB 2.0.1 er en standard i samsvar med IDPF (godkjent i 2007). Dette formatet støttes av et bredt utvalg av enheter.

EPUB 3.0 er en standard i samsvar med IDPF (godkjent i 2011). Dette formatet støtter også lyd, video, JavaScript og japansk
vertikal tekst. Dette fungerer ikke på lesere og enheter som ikke støtter EPUB 3.0-standarden.

Angir omslagsbildet for e-boken. Velg ett av følgende:

Ingen omslagsbilder er lagt til.

Velg dette valget hvis du vil tillate at InDesign kan opprette et bilde ved å rastrere den første siden i e-boken og
bruke den som omslag.

Velg en bildefil på datamaskinen til bruk som omslag.

Angi navigeringsvalget for Innholdsfortegnelse for EPUB-visningsprogram.
Bruk en innholdsfortegnelse på flere nivåer til å opprette sidepanelnavigeringen eller bruke filnavnet.

Generer en innholdsfortegnelse basert på filnavnene.

Generer en innholdsfortegnelse basert på den valgte innholdsfortegnelsesstilen. Angi malen for
innholdsfortegnelse som du vil bruke for å lage innholdsfortegnelsen i e-boken, på menyen Mal for innholdsfortegnelse. Du kan velge
Layout > Maler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-boken.

Angi rekkefølgen sideelementene eksporteres i.

Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.
Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til
bunn. I enkelte tilfeller, særlig i komplekse dokumenter med flere kolonner, vises designelementene av og til ikke i ønsket leserekkefølge.
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Samme som XML-struktur

Samme som artikkelpanel

Fotnoter

Valg > Fjern tvungne linjeskift

Lister > Punkt

Lister > Tall

Tilordne til sorterte lister

Konverter til tekst

Behold utseende fra layout

Konverteringsinnstillinger > Oppløsning (PPI)

CSS > Layout

CSS > Sett inn sideskift

Format

Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av
dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i komplekse dokumenter med flere kolonner,
vises de eksporterte designelementene ikke i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

Rekkefølgen på kodene i strukturvisningen bestemmer leserekkefølgen. Se Kode sideobjekter.

Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres.
Se Inkludere artikler for eksport.

Tekst-del

Velg mellom følgende alternativer for å angi plasseringen av fotnoter.
Etter avsnitt: Velg dette alternativet for å plassere fotnoter etter avsnittet.
Etter kapittelet (sluttnoter): Velg dette alternativet for å konvertere fotnoter til sluttnoter.
I et oppsprettvindu (EPUB 3): Velg dette alternativet for å plassere en fotnote i et oppsprettvindu.

Hvis du legger til en fotnote ved hjelp av valget for dokumentfotnote og angir en regel, for eksempel at vekten er 10 poeng, støttes denne
vannrette regelen i interaktiv EPUB ved eksport.

Fjern alle myke linjeskift i e-boken som eksporteres.

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer som er formatert i HTML med <ul>-koden.
Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign,
inkluderes også underpunkter.

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Konverter nummererte lister til listeelementer som formateres i HTML med <ol>-koden.

Konverter nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Objekt-del

Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML, fra Bildekonvertering-menyen.

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Velg oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller
96 ppt som standard, mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan velge en ppt-verdi for
hvert objekt du velger. Du kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Angi bildejusteringen – venstre, midtstilt og høyre. Du kan også angi topp- og bunnutfylling.

Sett inn sideskift med bilder. Sideskift kan settes inn før bildet, etter bildet eller før og etter bildet.

Konverteringsinnstillinger -del

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la InDesign
bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG for bilder
uten tap eller for bilder som inkluderer gjennomsiktighet.
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GIF-valg (palett)

Tilpasset (ingen spredning)

Internett

System (Win) eller System (Mac)

Linjesprang

JPEG-valg > Formateringsmetode

Progressiv

Grunnlinje

JPEG-valg > Bildekvalitet

Ignorer innstillinger for objekteksport

ID

Tittel

Opprettet av

Dato

Beskrivelse

Utgiver

Rettigheter

Emne

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.

Opprett en palett ved hjelp av et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små
fargeprikker for å simulere flere farger).

Opprett en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS.

Opprett en palett ved hjelp av den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede
resultater.

Last inn bilder gradvis ved å fylle ut manglende linjer. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så
å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Angi hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes i en leser.

Angi at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned.
Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.
Velg Grunnlinje for å angi at hver JPEG-file vises bare etter at den er lastet ned. En plassholder vises til bildet er lastet ned.

Angi at hver JPEG-fil vises bare etter at den er lastet ned.
En plassholder vises til bildet er lastet ned.

Velg den nødvendige bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som ble opprettet i utdataene.
Velg Lav for å generere den minste filen og den laveste bildekvaliteten.

Ignorer innstillinger for objekteksport som brukes på enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.

Metadata-del

Metadataene fra dokumentet (eller stilkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte filen. Metadata-delen i dialogboksen
EPUB: valg for eksport av justerbar layout inneholder følgende valg:

(Skrivebeskyttet) Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. En unik identifikator opprettes og vises automatisk.

Angi tittelen for EPUB-filen.

Angi navnet på personen som har opprettet EPUB-filen med fast layout.

Angi datoen da EPUB-filen ble opprettet.

Angi en beskrivelse av EPUB.

Angi utgiverinformasjonen, for eksempel URL-adressen for utgiveren.

Angi informasjon om opphavsrett for EPUB-filen.

Angi emnet for EPUB-filen.

CSS-del
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Generer CSS

Behold lokale overstyringer

Inkluder innbyggbare skrifter

Legg til stilark

JavaScript

Til toppen av siden

Standard

Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter

Rastrer beholder

Rastrer innhold

Ingen

Standard

Fast

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side. Når du
bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon. CSS-delen i dialogboksen EPUB – valg for eksport av interaktiv layout
inneholder følgende valg:

Angi om du vil at InDesign skal generere en ekstern CSS for den eksporterte filen. Hvis du eksporterer dokumentet/boken
til EPUB uten å generere en CSS, merkes bare klassene knyttet til malene i HTML-kodene. Ingen overstyrende klasser opprettes.

Inkluder lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet.

Inkluder alle skrifter som kan bygges inn, i e-boken. Skrifter inkluderer innbyggingsbiter som avgjør om
skriften kan bygges inn eller ikke.

Angi URL-adressen for et eksisterende CSS-stilark. InDesign sjekker ikke om CSS eksisterer eller er gyldig. Du kan bruke
Dreamweaver til å bekrefte det eksterne CSS-oppsettet.

JavaScript -del

Angi URL-en til et eksisterende JavaScript. InDesign kontroller ikke om JavaScript-filen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor
kontrollere JavaScript-oppsettet.

Valg for objekteksport

Bruk valgene i dialogboksen Valg for objekteksport til å angi hvordan objektene i et dokument skal håndteres under EPUB-eksporten.

1. Åpne dialogboksen Valg for objekteksport (Objekt > Eksportvalg) og gå til EPUB- og HTML-delen.

2. Velg blant følgende valgt i listen Behold utseende fra layout:

Håndtering av objektet bestemmes av innstillingene i dialogboksen Eksporter.
Når det gjelder det interaktive formatet, styres dette av innstillingene i kategorien Konvertering.

Hvis objektet inneholder et bilde og bildet er kompatibelt med EPUB-eksporten (JPG, PNG,
GIF), stiles beholderen ved hjelp av CSS og bildet blir ikke behandlet.

Dette tilsvarer å beholde utseendet fra layouten i delen Interaktiv eksport/konvertering. Hele objektet rastreres slik at det
bevarer utseendet.
Hvis objektet er en tekstramme, er ikke teksten lenger dynamisk.

Innholdet i objektet rastreres og stilingen av objektet eller beholderen kontrolleres av CSS. Dermed vises det kanskje ikke
helt som det gjorde i InDesign.

3. (Interaktiv EPUB) Velg blant følgende valg i Størrelse-listen for å opprettholde størrelsesforholdet for et objekt, for eksempel et bilde, som ikke har internt fast

innhold:

Ingen CSS-bredde eller -høyde genereres for koden som er tilordnet fra objektet. Størrelsen på objektet fastsettes av det interne
innholdet, hvis slikt innhold finnes, i henhold til CSS-reglene, og størrelsesforholdet opprettholdes ikke.

CSS-størrelsen fastsettes av innstillingene i kategorien Eksporter dialogboks/objekt.

CSS-størrelsen fastsettes ved å beregne dimensjonen av objektet i poeng og definere de samme dimensjonene i CSS som piksler.
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I forhold til tekstflyt

I forhold til tekststørrelse

Tilpasset bredde/høyde

Merk:

Merk:

Til toppen av siden

Størrelsesforholdet for objektet opprettholdes.

CSS-bredden fastsettes ved å ta bredden på objektet og uttrykke det som en prosentandel i forhold til bredden på
tekstrammen som inneholder tekstflyten. Størrelsesforholdet for objektet opprettholdes.

CSS-høyden fastsettes ved å ta høyden på objektet i poeng og konvertere den til ems på 12pts per em.
Størrelsesforholdet for objektet opprettholdes.

Gyldige CSS-enheter er cm, mm, in, pt, %, px, vh, vw, vmin og vmax. Størrelsesforholdet for objektet
opprettholdes.

Disse valgene gjelder ikke tekstrammene i hovedflyten.

Objekter som inneholder Edge Animate, støtter ikke relative tiltak.

EPUB-ressurser

Bruk følgende koblinger for å få mer informasjon om EPUB-formatet.

Hvis du vil ha mer informasjon om EPUB-spesifikasjonen, kan du se www.idpf.org.

Last ned et gratis eksemplar av Digital Editions-leseren fra www.adobe.com/no/products/digital-editions.html.

Se bloggen Digital Editions hvis du vil vite mer om Digital Editions.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer til Kindle, kan du se dokumentet om InDesign til Kindle (PDF).

Lær hvordan du konverterer InDesign-filer til EPUB-formatet, så kan du begynne å selge e-bøkene dine for visning på Apple iPad. Se dokumentet om InDesign til

iPad.
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Flytende og alternative layouter | CC, CS6

Merk:

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Følgende emner dekkes
Anbefalt arbeidsflyt
Flytende layouter

Regler for flytende side
Alternative layouter

Opprette alternative layouter

Sideregler for alternative og flytende layouter gir deg fleksibiliteten til å utforme for flere sidestørrelser, retninger eller proporsjoner effektivt.

Til publisering i flere formater og størrelser kan du velge den designstrategien som passer best til prosjektet: Håndlaget, semi-automatisk eller
helautomatisk. Graden av designkontroll synker hvis du baserer deg helt på helautomatisk arbeidsflyt. InDesign gir flere forbedringer til strategien
du har valgt for å avbalansere kostnader og kontroll.

Automatisk flytende layoutbasert publisering er ikke mulig ennå, på grunn av utilgjengelig, kompatibel teknologi for visningsprogram. 

Anbefalt arbeidsflyt

 
A. Arbeidsflyt for alternativ layout B. Regler for alternativ layout og flytende side 

TRINN 1: Velg en målenhet og tilhørende dimensjon og retning. Deretter oppretter du den primære layouten for alle sidene.

TRINN 2: Du kan også legge til sideregler for flytende Adobe-layout for å få hjelp til å tilpasse innhold til forskjellige proporsjoner og størrelser.
Regler for flytende side er nyttige hvis du angir flere enheter. Uten regler for flytende side må du opprette en unik layout manuelt for alle mulige
størrelser og retninger Se Flytende layouter.

TRINN 3: Bruk funksjonen Opprett alternativ layout for å opprette nye sider i det samme dokumentet. Det kan hende at du må tilpasse layouten
manuelt, avhengig av den primære layouten og reglene for flytende side. Gjenta dette trinnet for alle nye størrelser og retninger. Se Alternative
layouter.

Flytende layouter
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Skala

 
Flytende layouter

Med flytende layouter er det lettere å designe innhold for flere sidestørrelser, retninger eller enheter. Bruk regler for flytende side for å bestemme
hvordan objekter på en side skal tilpasses når du oppretter alternative layouter og endrer størrelsen, retningen eller proporsjonene.

Du kan bruke forskjellige regler på forskjellige sider, avhengig av layouten og målene. Bare én regel for flytende side kan brukes på en side om
gangen Flytende layout er et generelt begrep som dekker en rekke bestemte regler for flytende side, herunder skalering, midtstill på nytt og
hjelpelinje- og objektbaserte sideregler.

Bruk regler for flytende side for å tilpasse innhold for utdatastørrelser.

For å tilpasse layouter ved oppretting av nye sider i det samme dokumentet ved hjelp av alternative layouter.
For å tilpasse layouter ved endring av eksisterende sidestørrelser. Dette er mer effektivt enn den forrige Layoutjustering-funksjonen.

Hvis du vil bruke en regel for flytende side, velger du Side-verktøyet  og klikker på en side. Velg så en regel for flytende side fra kontrollinjen.
Du kan også bruke Layout > Flytende layout.

Hvis du vil forhåndsvise effektene av regelen som blir brukt, bruker du Side-verktøyet til å dra sidehåndtakene for å endre størrelsen på siden.
Siden går tilbake til den opprinnelige størrelsen når du slipper det.

Hvis du vil endre størrelsen på siden, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og deretter drar du. Hvis du bruker musen når du
endrer størrelsen på siden, kan det imidlertid resultere i sider som er litt forskjellige fra størrelsen du hadde tenkt deg. Det er mer nøyaktig å
endre størrelsen på siden med widgetene Høyde og Bredde fra kontrollinjen.

 
Regler for flytende side 
A. Sideverktøyet B. Regler for flytende fra kontrollinjen C. Sidehåndtak D. Punkter for objektbaserte regler E. Flytende layout-panelet 

Regler for flytende side
Du kan bruke forskjellige regler for forskjellige sider. Du kan bare bruke én regel for flytende side på en side om gangen.

Se denne videoen for å finne ut hvordan du bruker reglene Ingen, Skaler og Midtstill på nytt når du endrer størrelsen på layouter. Lær også hva
Basert på mal innebærer. Bruke grunnleggende regler for flytende layout: Skaler, Midtstill på nytt og Basert på mal.

Alt innhold på siden behandles som en gruppe, og når du endrer størrelsen på siden på nytt, skaleres alle elementene proporsjonalt.
Resultatet ligner på letterboxing eller pillarboxing på TV-skjermer i HD.
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Midtstill på nytt

Basert på hjelpelinje

 
Regler for flytende side: Skala

Alt innhold på siden midtstilles automatisk på nytt, uansett bredde. I motsetning til Skala blir innholdet værende i den
opprinnelige størrelsen. Du kan oppnå lignende resultat i trygge soner i videoproduksjon ved hjelp av regelen Midtstill på nytt med nøye
planlegging og layout.

 
Regler for flytende side: Midtstill på nytt

Hjelpelinjer definerer en rett linje over hele siden der innholdet kan tilpasses.
Mellomrom kan legges til
Det blir endret størrelse på tekstrammer, og teksten flytes på nytt (men skaleres ikke).
Det blir endret størrelse på monterte tekstrammer, og det blir endret størrelse på beskjæring av markeringsdimensjon for innholdsrammen.

Hvis du vil legge til en flytende hjelpelinje, velger du først sideverktøyet, og deretter drar du hjelpelinjene fra linjalen.
Hjelpelinjebaserte regler er lik 3-stykkers og 9-stykkers skalering i Illustrator, Fireworks og Flash. Se denne videoen på Bruke hjelpelinjebaserte
regler for flytende layout.

Hvis du vil konvertere en hjelpelinje, velger du sideverktøyet og klikker ikonet for hjelpelinjen for å konvertere til flytende hjelpelinje, på
hjelpelinjen. Den flytende hjelpelinjen vises som en stiplet linje, mens en hjelpelinje er en heltrukket linje.

 
Regler for flytende side: Basert på hjelpelinje
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Objektbasert

Til toppen av siden

Du kan angi flytende virkemåte for størrelse og plassering i forhold til sidekanten for hvert objekt, enten fast eller relativ.
Hver side i et objekts markeringsramme eller ramme kan enten være fast eller i forhold til tilsvarende sidekant. Den venstre siden i rammen
kan for eksempel bare ha et forhold til den venstre kanten av siden.
Høyden og bredden kan enten være fast, eller du kan endre størrelse i forhold til siden. 

Se denne videoen på Bruke objektbaserte regler for flytende layout.

 
Regler for flytende side: Objektbasert

Alternative layouter
Bruk alternative layouter hvis du ønsker forskjellige sidestørrelser for trykte media eller digital publisering innenfor det samme dokumentet. Du kan
bruke funksjonen til å opprette forskjellige størrelser av trykkede annonser. Du kan også designe horisontal og vertikal layout for enheter som
Apple iPad eller Android-nettbrett.

 
Alternative layouter og Sider-panelet

Bruker du alternative layouter sammen med flytende layouter, kan du redusere arbeidsmengden betydelig når du oppretter ny innholdslayout for
hver sidestørrelse og -retning.

Hvis du vil ha en rask oversikt, kan du se Alternative Layouter video av Lynda.com.

Opprette alternative layouter
For å opprette en alternativ layout gjør du følgende:

Velg Layout > Opprett alternativ layout
Velg Opprett alternativ layout fra Sider-panelmenyen
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Navn

Fra kildesider

Sidestørrelse

Bredde og høyde

Orientering

Regel for flytende side

Koble artikler

Kopier tekststiler til ny stilgruppe

Tilpassing av smart tekst

 
Opprette alternative layouter

Angi følgende alternativer i dialogboksen Opprett alternativ layout:

Skriv inn navnet på den alternative layouten.

Velg kildelayouten der innholdet skal plasseres.

Velg en sidestørrelse, eller angi en egendefinert størrelse for den alternative layouten.

Disse feltene viser størrelsen på den alternative layouten. Du kan angi dine egne verdier, men det endrer sidestørrelsen til
egendefinert.

Velg en orientering for den alternative layouten. Hvis du veksler mellom Stående og Liggende, oppdateres høyden og bredden.

Velg en regel for flytende side som skal brukes for den alternative layouten. Velg Behold eksisterende for å overføre
reglene for flytende side som brukes på kildesidene. Velg en annen regel for å bruke regler for nye flytende sider.

Aktiver dette alternativet for å montere objekter og koble dem til de opprinnelige objektene på kildelayouten. Når du oppdaterer det
opprinnelige objektet, er det enklere å behandle oppdateringer for koblede objekter. Se Tilknyttet innhold.

Aktiver dette alternativet for å kopiere alle tekstmaler, og monter dem i en ny gruppe. Dette alternativet er
nyttig hvis du må variere tekstmalene mellom forskjellige layouter.

Aktiver dette alternativet for å fjerne alle tvungne linjeskift og andre måloverstyringer for teksten.  
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Overlay Creator

Folio Builder

Oversikt over Digital Publishing Suite

Oversikt over Digital Publishing Suite

Adobe Digital Publishing Suite er et sett med verktøy og vertsbaserte tjenester som gjør at utgivere kan opprette og distribuere trykksaker på
nettbrett som for eksempel Apple iPad. Disse digitale trykksakene kalles folioer.

I InDesign kan du opprette folioer og forhåndsvise dem på et nettbrett og i et visningsprogram. Du trenger imidlertid et abonnement på Digital
Publishing Suite for å bygge et tilpasset visningsprogram. Utgivere kan distribuere sine digitale trykksaker ved å sende dem til Apple Store eller
Android Market. Du kan gjøre folioer tilgjengelige for en utgiver som har et abonnement på Digital Publishing Suite.

Med panelene Folio Builder og Overlay Creator kan du opprette digitale trykksaker for nettbrett.

Slik får du tilgang til panelene:

Velg Vindu > Tilleggsmoduler > Overlay Creator.

Velg Vindu > Tilleggsmoduler > Folio Builder.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppretting av digitale trykksaker for nettbrett, kan du se www.adobe.com/go/learn_dps_help_no.
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Merk:
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Innføring i artikler
Opprette en artikkel og legge til innhold
Legge til alle sideobjekter i et dokument i en artikkel
Håndtere artikler
Inkludere artikler for eksport

Innføring i artikler

Artikler gjør det enkelt å opprette forhold mellom sideobjekter. Du kan bruke slike forhold til å definere innhold som skal eksporteres til EPUB,
HTML eller tilgjengelige PDF-dokumenter, eller til å definere rekkefølgen på innholdet. Du kan opprette artikler fra en kombinasjon av eksisterende
sideobjekter i en layout, for eksempel bilder, grafikk eller tekst. Når du har opprettet en artikkel, kan du legge til sideobjekter, fjerne sideobjekter
eller endre rekkefølgen på sideobjektene. Du kan opprette artikler manuelt ved å dra ett eller flere sideobjekter til en artikkel i artikkelpanelet.

Du kan også legge til store mengder innhold i en artikkel. Det er støtte for å legge til valgt innhold i valgt artikkel eller å legge til et helt dokument i
en artikkel.

XML-strukturpanelet er en annen måte å angi rekkefølgen på innholdet som skal eksporteres til arbeidsflytene for ePub, HTML og
tilgjengelige PDF-dokumenter. Artikkelpanelet er utformet for å være enklere, mer brukervennlig og mer tilgjengelig for folk uten XML-erfaring. Det
er fremdeles mulig å bruke XML-strukturpanelet, men nå er det et alternativ til artikkelpanelet i eksportprosessen. Se Strukturere dokumenter for
XML.

Opprette en artikkel og legge til innhold

1. Velg Vindu > Artikler for å åpne artikkelpanelet.

2. Velg sideobjektene du vil legge til i artikkelen.

Hvis du vil opprette en tom artikkel, velger du ingen sideobjekter i layouten.

3. Gjør ett av følgende:

I popup-menyen i artikkelpanelet velger du Ny artikkel.

Klikk på Opprett ny artikkel  nederst på artikkelpanelet.

Dra en artikkel eller et sideobjekt til artikkelpanelet.

4. I dialogboksen Ny artikkel skriver du inn et navn på artikkelen.

5. Hvis du vil legge til artikkelen i EPUB-/HTML-eksportresultatet, velger du Inkluder ved eksport.

Legge til alle sideobjekter i et dokument i en artikkel

Slik legger du til alle sideobjektene i en artikkel:

1. Velg Vindu > Artikler for å åpne artikkelpanelet.

2. Velg en artikkel du vil legge til i objektene i. Hvis du ikke velger noen artikkel, opprettes det en ny artikkel.

3. Trykk på Kommando (Mac OS) eller Ctrl (Windows), og deretter klikker du  i artikkelpanelet.

4. Hvis dialogboksen Ny artikkel skriver du inn et navn på artikkelen.

5. Hvis du vil legge til artikkelen i EPUB-/HTML-eksport, velger du Inkluder ved eksport.
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Hvis du har valgt en artikkel, velger du Legg til dokumentinnhold i valgte artikler fra artikkelpanelmenyen.

Håndtere artikler

Du kan håndtere artikler ved å bruke artikkelpanelet. Dra sideobjekter til artikkelpanelet for å legge dem til i en artikkel. Du kan endre rekkefølgen
på sideobjekter eller flytte dem fra en artikkel til en annen ved å dra sideobjektene i artikkelpanelet.

Popup-menyen i artikkelpanelet inneholder alternativer for å håndtere innhold.

Inkludere artikler for eksport

Du kan opprette artikler og velge hvilke artikler du vil inkludere når du eksporterer til EPUB eller HTML. Alle artikler velges for eksport som
standard.

Hvis du vil inkludere en artikkel mens eksporteringen er i gang, velger du artikkelen i artikkelpanelet og gjør ett av følgende:

Velg avmerkingsboksen ved siden av artikkelen.

I artikkelpanelet velger du Artikkelvalg fra popup-menyen, og velger deretter Inkluder ved eksport.

852

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nb_NO/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_no


Eksportere innhold for EPUB | CS5.5

Merk:

Til toppen av siden
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Inkluderer metadata for dokument

Legg til utgiveroppføring

Unik identifikator

EPUB-omslag

Ikke omslagsbilde

EPUB-ressurser
Generelle eksportvalg for EPUB
Bildevalg for EPUB
Innholdsvalg for EPUB

Du kan eksportere et dokument eller en bok som en e-bok i EPUB-format som kan flytes på nytt, og som er kompatibel med leserprogramvaren
Adobe Digital Editions og annen leseprogramvare for e-bøker.

1. Gjør ett av følgende:

Åpne dokumentet og velg Fil > Eksporter.

Åpne en bok, og velg Eksporter bok som EPUB fra bokpanelmenyen.

2. Angi et filnavn og en plassering.

3. Velg EPUB fra listen over filtyper, og klikk deretter på Lagre.

4. I dialogboksen Eksportvalg for EPUB angir du ønskede valg under Generelt, Bilde og Innhold og velger deretter Eksporter.

InDesign oppretter en enkelt EPUB-fil med det XHTML-baserte innholdet. Hvis det er definert, kan den eksporterte filen inneholde et omslagsbilde.
Omslagsbildet opprettes fra et bilde eller ved å rastrere den første siden i det angitte dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok).
Miniatyren brukes til å vise boken i EPUB-leseprogrammene eller i bibliotekvisningen i Digital Editions Reader. Du trenger et EPUB-leseprogram
for å vise filen. Du kan også bruke Adobe Digital Editions-programvaren, som du kan laste ned gratis fra Adobes Internett-område.

EPUB-filen er hovedsakelig en ZIP-fil. Du kan vise og redigere innholdet i en EPUB-fil ved å endre filtypen fra .epub til .zip og deretter trekke ut
innholdet. Dette er spesielt nyttig når du skal redigere CSS-filen.

InDesign-objekter som tekstrammer og objekter som inneholder monterte bilder, eksporteres alltid når du velger alternativet Basert på
sidelayout. Tomme objekter eksporteres ikke, hvis ikke du har angitt en innstilling for InDesign-objektet via Valg for objekteksport som gjør at de
eksporteres som JPEG-, GIF- eller PNG-filer.

EPUB-ressurser
Bruk følgende koblinger for å få mer informasjon om EPUB-formatet.

Hvis du vil ha mer informasjon om EPUB-formatet, kan du se www.idpf.org.

Last ned et gratis eksemplar av Digital Editions-leseren fra www.adobe.com/no/products/digitaleditions.

Se bloggen Digital Editions hvis du vil vite mer om Digital Editions.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer til Kindle, kan du se dokumentet om InDesign til Kindle (PDF).

Lær hvordan du konverterer InDesign-filer til EPUB-formatet, så kan du begynne å selge e-bøkene dine for visning på Apple iPad. Se
dokumentet om InDesign til iPad.

Generelle eksportvalg for EPUB
Generelt-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor.

Metadataene fra dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte
filen.

Angi utgiverinformasjonen som vises i metadataene for e-boken. Du kan angi en URL-adresse for utgiveren, slik at de
som mottar e-boken, kan gå til utgiverens webside.

Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. Du kan angi attributtet for den unike identifikatoren. Hvis du lar dette feltet
være tomt, blir det automatisk opprettet en unik identifikator.

Angir omslagsbildet for e-boken. Velg ett av følgende:

Hvis det er merket av for dette valget, blir det ikke lagt til noe omslagsbilde på e-boken.
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Rastrer første side

Bruk eksisterende bildefil

Rekkefølge

Bokmarg

Punktmerking

Tall

Tilordne til ordnet liste

Tilordne til statisk ordnet liste

Konverter til tekst

Vis EPUB etter eksport

Til toppen av siden

Behold utseende fra layout

Oppløsning (ppt)

Bildestørrelse

Bildejustering og mellomrom

Sett inn sideskift

Innstillinger gjelder forankrede objekter

Bildekonvertering

GIF-valg (palett)

Hvis det er merket av for dette valget, opprettes det en bildefil ved å rastrere den første siden i e-boken, og dette
brukes som omslag.

Hvis det er merket av for dette valget, kan du angi et bilde fra datamaskinen som brukes som omslag.

brukes til å angi rekkefølgen som sideobjektene eksporteres i.
Baser på sidelayout
Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.
Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til bunn. I
enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke utformingselementene i ønsket leserekkefølge. Bruk
Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av dokumentets
innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke de
eksporterte designelementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
Samme som XML-struktur
Rekkefølgen på kodene i strukturvisningen bestemmer leserekkefølgen. Se Kode sideobjekter.
Samme som artikkelpanel
Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres. Se Inkludere artikler for eksport.

Angi en enkel marg i Ems eller piksler. Hvis du ønsker kompatibilitet for flere skjermer, er det best å angi margene i Ems. Den samme
verdien brukes for alle marger: topp, bunn, venstre og høyre.

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden.
Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign,
inkluderes også underpunkter.

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.

Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på gjeldende
nummer for avsnittet i InDesign.

Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Starter Adobe Digital Editions Reader, hvis den finnes.

Bildevalg for EPUB
Bilder-delen i dialogboksen Eksportvalg for Digital Editions inneholder valgene nedenfor. Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML, fra
Bildekonvertering-menyen.

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Angi oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard,
mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan angi en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du
kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Angi om bildestørrelsen er fast eller om størrelsen skal endres i forhold til siden. Hvis du velger at den skal endres i forhold til
sidestørrelsen, angis en relativ prosentverdi basert på bildestørrelsen i forhold til sidebredden i InDesign. Dette valget gjør at bildene blir skalert på
nytt proporsjonalt i forhold til bredden på leseområdet.

Angi om bildet skal justeres til venstre, til høyre eller midtstilles, og angi kantene øverst og nederst.

Merk av for å sette inn sideskift i forbindelse med bilder. Sideskift kan settes inn før bildet, etter bildet eller før og etter bildet.

Merk av for å bruke disse innstillingene for alle forankrede objekter.

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la
InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering.Bruk PNG
til bilder som skal komprimeres uten tap eller til bilder som har gjennomsiktige partier.

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.
Velg Tilpasset for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å
simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg
System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.
Velg Linjesprang for å laste inn bilder gradvis ved at manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for
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Til toppen av siden

Format for EPUB-innhold

Bruk InDesigns mal for innholdsfortegnelse

Bryt dokument ved avsnittsmal

Plasser fotnote etter avsnitt

Fjern tvungne linjeskift

Generer CSS

Inkluder maldefinisjoner

Behold lokale overstyringer

Inkluder innbyggbare skrifter

Eksporter bare filnavn

Bruk eksisterende CSS-fil

så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde
som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at
JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til
visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Ignorerer valg for objekteksport som er gjort for enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.

Innholdsvalg for EPUB
Innhold-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor.

Angi om du vil bruke XHTML- eller DTBook-formatet. DTBook er et spesialisert format som retter seg mot sluttbrukere
med dårlig syn.

Angi dette valget hvis du vil generere en innholdsfortegnelse basert på den valgte malen for
innholdsfortegnelse. Angi malen for innholdsfortegnelse som du vil bruke for å lage innholdsfortegnelsen i e-boken, på menyen Mal for
innholdsfortegnelse. Du kan velge Layout > Definer maler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-
boken.

Du kan dele inn e-boken etter den angitte avsnittsmalen. Hvis du deler e-boken, blir det flere HTML-filer i
EPUB-pakken, men det kan være nyttig å dele opp store filer, og det gir bedre ytelse i EPUB-leseprogrammene.

Merk av for å plassere fotnoter etter avsnittene. Hvis merkingen fjernes, blir fotnoter omgjort til sluttnoter.

Merk av for å fjerne alle myke linjeskift i e-boken som eksporteres.

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-
side. Når du bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon.

Når du eksporterer til EPUB, kan du opprette en liste med CSS-maler som kan redigeres.

Hvis denne innstillingen er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Inkluderer alle skrifter som kan bygges inn, i e-boken. Skrifter inkluderer innbyggingsbiter som avgjør om
skriften kan bygges inn eller ikke.

Inkluderer bare udefinerte malnavn i EPUB-malarket.

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel
"/maler/mal.css". InDesign kontroller ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor kontrollere CSS-oppsettet.
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Merk:
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Oversikt
Eksportere til EPUB
Valg for EPUB-eksport

Generelle valg for EPUB
Valg for EPUB-bilde
Avanserte valg for EPUB

EPUB-ressurser

Oversikt

Før du eksporterer layouten din til EPUB, kan du gjøre noen finjusteringer for å sørge for at eksporten fungerer som den skal.

Legge til forankret grafikk – Forankre grafikk i tekstflyter slik at du kan kontrollere hvordan de posisjoneres i forhold til den eksporterte
teksten. Se Forankrede objekter.
Valg for objekteksport – Spesifiser eksportvalg for monterte objekter. Se Valg for objekteksport.
Tilordne maler til eksportkoder – Tilordne tegn- og avsnittsmaler til HTML-koder og -klasser. Se Tilordne maler til eksportkoder.
Velg innhold og rekkefølge – Bruk artikkelpanelet til å velge innholdet som skal eksporteres, og rekkefølgen det skal vises i. Se Artikler Du
kan også ordne innhold basert på sidelayout eller XML-strukturen.

Eksportere til EPUB

Du kan eksportere et dokument eller en bok som en e-bok i EPUB-format som kan flytes på nytt, og som er kompatibel med e-
bokleserprogramvare.

1. Gjør ett av følgende:

Åpne dokumentet og velg Fil > Eksporter.

Åpne en bok, og velg Eksporter bok som EPUB fra bokpanelmenyen.

2. Angi et filnavn og en plassering.

3. Velg EPUB fra listen over filtyper, og klikk deretter på Lagre.

4. I dialogboksen Eksportvalg for EPUB angir du ønskede valg under Generelt, Bilde og Avansert.

InDesign oppretter en enkelt EPUB-fil med det XHTML-baserte innholdet. Hvis det er definert, kan den eksporterte filen inneholde et omslagsbilde.
Omslagsbildet opprettes fra et bilde eller ved å rastrere den første siden i det angitte dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok).
Miniatyren brukes til å vise boken i EPUB-leseprogrammene eller i bibliotekvisningen i Digital Editions Reader. Du trenger et EPUB-leseprogram
for å vise filen. Du kan også bruke Adobe Digital Editions-programvaren, som du kan laste ned gratis fra Adobes Internett-område.

EPUB-filen er hovedsakelig en ZIP-fil. Du kan vise og redigere innholdet en EPUB-fil ved å endre filtypen fra .epub til .zip og deretter pakke ut
innholdet. Dette er spesielt nyttig når du skal redigere CSS-filen.

InDesign-objekter som tekstrammer og objekter som inneholder monterte bilder, eksporteres alltid når du velger alternativet Basert på
sidelayout. Tomme objekter eksporteres ikke, hvis ikke du har angitt en innstilling for InDesign-objektet via Valg for objekteksport som gjør at de
eksporteres som JPEG-, GIF- eller PNG-filer.

Valg for EPUB-eksport
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Versjon

EPUB2.0.1

EPUB 3.0

EPUB 3.0 med Layout

Forside

Ingen

Rastrer første side

Velg bilde

Mal for innholdsfortegnelse

Marger

Innholdsrekkefølge

Basert på sidelayout

Samme som XML-struktur

Samme som artikkelpanel

Plasser fotnote etter avsnitt

Fjern tvungne linjeskift

Punktmerking

Generelle valg for EPUB

Generelt-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor.

Angi en versjon for EPUB. 

EPUB 2.0.1 er en standard som ble godkjent av IDPF i 2007. Dette formatet støttes av et bredt utvalg av enheter.

EPUB 3.0 er en standard som ble godkjent av IDPF i 2011. Dette formatet støtter også lyd, video, javascript og japansk vertikal
tekst. De nye funksjonene vil imidlertid ikke fungere på lesere eller enheter som ikke støtter EPUB 3.0-standarden.

Dette er et eksperimentelt format utviklet av Adobe Systems. Det støtter flere kolonner, tekstflyt og andre
kontroller, slik at dine layouter ser bra ut i alle formater. Denne funksjonen virker bare med spesifikke leserteknologier.

Angir omslagsbildet for e-boken. Velg ett av følgende:

Hvis det er merket av for dette valget, blir det ikke lagt til noe omslagsbilde på e-boken.

Hvis det er merket av for dette valget, opprettes det en bildefil ved å rastrere den første siden i e-boken, og dette
brukes som omslag.

Hvis det er merket av for dette valget, kan du angi et bilde fra datamaskinen som brukes som omslag.

Angi dette valget hvis du vil generere en innholdsfortegnelse basert på den valgte malen for innholdsfortegnelse.
Angi malen for innholdsfortegnelse som du vil bruke for å lage innholdsfortegnelsen i e-boken, på menyen Mal for innholdsfortegnelse. Du kan
velge Layout > Definer maler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-boken.

Angi verdier for Topp-, Bunn-, Venstre- og Høyre-marger i piksler. Hvis du vil bruke den samme verdien for alle marger, klikker du på
Begrensninger-ikonet. 

Angi rekkefølgen sideelementene eksporteres i.

Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.
Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til
bunn. I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke utformingselementene i ønsket
leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.
(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av
dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises
kanskje ikke de eksporterte designelementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

Rekkefølgen på kodene i strukturvisningen bestemmer leserekkefølgen. Se Kode sideobjekter.

Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres.
Se Inkludere artikler for eksport.

Merk av for å plassere fotnoter etter avsnittene. Hvis merkingen fjernes, blir fotnoter omgjort til sluttnoter.

Merk av for å fjerne alle myke linjeskift i e-boken som eksporteres.

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden.
Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign,
inkluderes også underpunkter.
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Tall

Tilordne til ordnet liste

Tilordne til statisk ordnet liste

Konverter til tekst

Vis EPUB etter eksport

Behold utseende fra layout

Oppløsning (ppt)

Bildestørrelse

Bildejustering og mellomrom

Sett inn sideskift

Innstillinger gjelder forankrede objekter

Bildekonvertering

GIF-valg (palett)

JPEG-valg (bildekvalitet)

JPEG-valg (formateringsmetode)

Ignorer innstillinger for objektkonvertering

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.

Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på gjeldende
nummer for avsnittet i InDesign.

Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Åpner EPUB i standardprogrammet som er valgt for lesing av EPUB hvis det finnes.

Valg for EPUB-bilde

Bilder-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor. Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML, fra
Bildekonvertering-menyen.

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Velg oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard,
mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan velge en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du
kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Angi om bildestørrelsen er fast eller om størrelsen skal endres i forhold til siden. Hvis du velger at den skal endres i forhold til
sidestørrelsen, angis en relativ prosentverdi basert på bildestørrelsen i forhold til sidebredden i InDesign. Dette valget gjør at bildene blir skalert på
nytt proporsjonalt i forhold til bredden på leseområdet.

Angi bildejustering, venstre, midten, høyre og mellomrom foran og bak.

Merk av for å sette inn sideskift i forbindelse med bilder. Sideskift kan settes inn før bildet, etter bildet eller før og etter bildet.

Merk av for å bruke disse innstillingene for alle forankrede objekter.

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la
InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG
for bilder uten tap eller for bilder som inkluderer gjennomsiktighet.

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett
som ikke kan overstige 256 farger.
Velg Tilpasset for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å
simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg
System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.
Velg Linjesprang for å laste inn bilder gradvis ved at manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for
så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde
som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at
JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til
visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Ignorerer valg for objekteksport som er gjort for enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.
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Del dokument

Inkluderer metadata for dokument

Utgiver

Unik ID

CSS-valg

Inkluder maldefinisjoner

Behold lokale overstyringer

Inkluder innbyggbare skrifter

Legg til stilark

Legg til skript

Til toppen av siden

Avanserte valg for EPUB

Innhold-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor.

Du kan dele inn e-boken etter den angitte avsnittsmalen. Hvis du deler e-boken, blir det flere HTML-filer i EPUB-pakken, men det
kan være nyttig å dele opp store filer, og det gir bedre ytelse i EPUB-leseprogrammene.

Metadataene fra dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte
filen.

Angi utgiverinformasjonen som vises i metadataene for e-boken. Du kan angi en URL-adresse for utgiveren, slik at de som
mottar e-boken, kan gå til utgiverens webside.

Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. En unik identifikator opprettes og vises automatisk.Du kan fjerne den og angi
en unik identifikator.

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side.
Når du bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon.

Når du eksporterer til EPUB, kan du opprette en liste med CSS-maler som kan redigeres.

Hvis denne innstillingen er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Inkluderer alle skrifter som kan bygges inn, i e-boken. Skrifter inkluderer innbyggingsbiter som avgjør om
skriften kan bygges inn eller ikke.

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel
"/maler/mal.css". InDesign kontroller ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor kontrollere CSS-oppsettet.

Angi URL-en til et eksisterende JavaScript. InDesign kontroller ikke om JavaScript-filen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor
kontrollere JavaScript-oppsettet.

EPUB-ressurser

Bruk følgende koblinger for å få mer informasjon om EPUB-formatet.

Hvis du vil ha mer informasjon om EPUB-spesifikasjonen, kan du se www.idpf.org.

Last ned et gratis eksemplar av Digital Editions-leseren fra www.adobe.com/no/products/digitaleditions.

Se bloggen Digital Editions hvis du vil vite mer om Digital Editions.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer til Kindle, kan du se dokumentet om InDesign til Kindle (PDF).

Lær hvordan du konverterer InDesign-filer til EPUB-formatet, så kan du begynne å selge e-bøkene dine for visning på Apple iPad. Se
dokumentet om InDesign til iPad.
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Skripting

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Mac OS

Windows XP

Windows Vista og Windows 7

Til toppen av siden

Skripting i InDesign
Oversikt over panelene Skript og Skriptetikett
Kjøre eksempelskript

Skripting i InDesign

Skripting er et godt hjelpemiddel når du skal utføre ulike oppgaver. Et skript kan være så enkelt som en automatisert vanlig oppgave eller så
avansert som en helt ny funksjon. Du kan lage dine egne skript, og du kan kjøre skript som andre har laget. Vil du vite mer om skript, ser du
skripthåndboken, skriptkravene og andre utviklerressurser på http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Skripthåndboken inneholder en innføring i skript samt øvelser. Det finnes også en rekke nyttige skript du kan kjøre, for eksempel et skript som
tegner hjelpelinjer rundt det merkede objektet. Noen av disse skriptene vises som standard i Skript-panelet.

Oversikt over panelene Skript og Skriptetikett

I InDesign er det to paneler for skript: Skript-panelet og Skriptetikett-panelet.

I Skript-panelet kjører du skript uten å gå ut av InDesign. Skript-panelet viser skriptene som finnes i Skript-mappen i programmappen for InDesign
og i Innstillinger-mappen. Hvis du lager eller mottar et skript, kan du arkivere det i mappen for Skript-panelet, slik at det vises i Skript-panelet.

Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Preferences/Adobe InDesign/[versjon]/[språk]/Scripts/Skript-panel

Documents and Settings\[brukernavn]\Application Data\Adobe\InDesign\[versjon]\[språk]\Scripts\Scripts Panel

Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[versjon]\[språk]\Scripts\Scripts Panel
En rask måte å finne mappen for Skript-panelet på er å høyreklikke (Windows) eller Ctrl+klikke (Mac OS) et skript i Skript-panelet og velge Vis i
Utforsker (Windows) eller Vis i Finder (Mac OS).

Deretter kan du dobbeltklikke på et skript i Skript-panelet for å kjøre det, eller du kan kjøre skript med Hurtigvalg.

I Skriptetikett-panelet kan du angi en etikett for et sideobjekt, for eksempel en tekstramme eller en form. Det er spesielt nyttig å angi etiketter for
sideobjekter når du skal skrive skript der du må identifisere et objekt.

Vil du ha detaljert informasjon om hvordan du legger til, kjører og redigerer skript, kan du se skripthåndboken på Adobes nettsted på
http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Åpne Skript-panelet

Velg Vindu > Diverse > Skript.

Åpne Skriptetikett-panelet

Velg Vindu > Diverse > Skriptetikett.

861

http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html
http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html


AddGuides

AddPoints

AdjustLayout

AlignToPage

AnimationEncyclopedia

BreakFrame

CornerEffects

CreateCharacterStyles

CropMarks

ExportAllStories

FindChangeByList

ImageCatalog

MakeGrid

Neon

PathEffects

PlaceMultipagePDF

SelectObjects

SortParagraphs

SplitStory

TabUtilities

Kjøre eksempelskript

Du kan kjøre disse skriptene i InDesign:

Legger til hjelpelinjer rundt markerte objekter.

Legger til punkt på baner for markerte objekter.

Flytter objekter en angitt avstand på høyre-/venstresider.

Justerer objekter i forhold til angitte posisjoner på en side.

Oppretter automatisk knapper med forskjellige animasjonsegenskaper.

Fjerner en markert tekstramme og rammeinnholdet fra en artikkel.

Tegner om igjen banen for markerte objekter ved hjelp av forskjellige hjørneeffekter. Hjørneeffekter kan brukes på markerte punkt
på banen.

Definerer en komplett tegnmal basert på markert tekst.

Legger til skjæremerker og/eller passmerker rundt markerte objekter.

Eksporterer alle artikler i et dokument til en serie med tekstfiler.

Utfører en serie med vanlige operasjoner for tekstsøk/-endringer ved å lese en tabulatordelt tekstfil.

Plasserer all grafikk i en angitt mappe i en "kontaktark"-layout.

Oppretter et rutenett ved å dele opp eller duplisere markerte objekter.

Bruker en blandingseffekt på markerte objekter.

Endrer posisjonen til banepunkt på markerte objekter for å legge til en kreativ effekt.

Monterer alle sider i en PDF-fil.

Markerer objekter i det aktive oppslaget etter objekttype.

Sorterer avsnittene i markeringen alfabetisk.

Deler opp tekstrammene i valgt artikkel i separate, ukoblede tekstrammer.

Bruker tabulatorstopp og innrykk på markert tekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker disse eksempelskriptene, kan du se
www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_no (PDF).

Adobe anbefaler også
Bruke skript med InDesign
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Til toppen av siden

Merk:

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Installere plug-in-moduler
Bruke Extension Manager til å konfigurere plug-in-moduler
Integrering med Creative Cloud-tillegg via menyen Bla gjennom tillegg 

Installere plug-in-moduler

Plugin-modulene for InDesign er programmer utviklet av Adobe Systems og andre programvareutviklere som i samarbeid med Adobe Systems har
lagt til funksjoner i Adobe-programvaren. En rekke plug-in-moduler for import, eksport, automatisering og spesialeffekter følger med programmet.
Disse installeres automatisk i mappen Plug-Ins. De fleste funksjonene i InDesign kommer faktisk fra plug-in-moduler.

Når du har installert plug-in-moduler, vises de som valg på menyer, i dialogbokser eller i paneler i InDesign.

1. Hvis det følger med et installasjonsprogram, bruker du dette til å installere den. Hvis ikke, drar du en kopi av modulen til mappen Plug-Ins i
programmappen for InDesign.

2. Følg installasjonsinstruksjonene som følger med plug-in-modulen.

Du kan bruke alle kommersielle plug-in-moduler som er utviklet for bruk i InDesign. Adobes avdeling for teknisk støtte kan hjelpe deg med
å identifisere problemer som er knyttet til plug-in-moduler. Hvis problemet er direkte knyttet til en plug-in-modul fra et annet firma, må du imidlertid
kontakte dette firmaet for å få videre brukerstøtte.

Bruke Extension Manager til å konfigurere plug-in-moduler

Bruk Extension Manager-programmet til å kontrollere og tilpasse de installerte plug-in-modulene. Du kan for eksempel få detaljert informasjon om
installerte plug-in-moduler, lage egendefinerte sett med plug-in-moduler for ulike oppgaver eller arbeidsgrupper og isolere plug-in-moduler når du
feilsøker problemer. Du kan også deaktivere plug-in-moduler.

Velg Hjelp > Administrer tillegg (Windows) eller InDesign > Administrer tillegg (Mac OS).

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Extension Manager, ser du hjelpen i Extension Manager-programmet.

Integrering med Creative Cloud-tillegg via menyen Bla gjennom tillegg 

Du kan søke etter og installere pluginmoduler, utvidelser og mer for Adobe InDesign og andre produkter fra nettstedet Adobe Add-ons.

Hvis du vil legge til InDesign med flere pluginmoduler, velger du Vindu > Bla gjennom tillegg. Disse tilleggene kan være gratis eller betalt.
Alle installerte/anskaffede pluginmoduler fra Creative Cloud-programmet for InDesign blir synkronisert med InDesign fra denne arbeidsflyten.
Du føres til nettsiden for å bla gjennom tillegg.
Disse tilleggene vises senere i Vindu > Tilleggsmoduler, nedlastinger eller plasseringen der du finner en beskrivelse av tillegget. Hvis du vil
vise tilleggene du har lastet ned, går du til nettsiden for å bla etter tillegg. I ruten til venstre på nettsiden finner du et alternativ for å vise
tilleggene. Du finner også en oversikt over hvilke produkter og tilhørende versjoner disse tilleggene støttes på.

Når filsynkronisering er på, synkroniseres funksjonen for å bla etter tillegg med Creative Cloud-kontoen.
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Fletting

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Om fletting
Fremgangsmåte for fletting
Om datakildefiler
Legge til bildefelt i datakildefilen
Om måldokumenter
Velge en datakilde
Sette inn datafelt
Legge til plassholdere for datafelt på malsider
Oppdatere, fjerne eller bytte ut datakildefiler
Forhåndsvise oppføringer i måldokumentet
Slå forhåndsvisning av og på
Redigere plassholdere for datafelt
Angi valg for innholdsplassering
Flette oppføringer
Oppdatere datafelt
Rapporter om skjult tekst
Valg for innholdsplassering
Forbedret datafletting

Om fletting

Du oppretter standardbrev, konvolutter eller adresseetiketter ved å flette en datakildefil og et måldokument. Datafletting kalles også utskriftsfletting.

Datakildefilen inneholder informasjon som er ulik for hver gjentakelse av måldokumentet, for eksempel navnene og adressene til mottakerne av et
standardbrev. En datakildefil består av felt og oppføringer. Felt er grupper med spesifikk informasjon, for eksempel firmanavn eller postnumre,
mens oppføringer er rader med fullstendige sett med informasjon, for eksempel firmanavn, gateadresse, postnummer, poststed og land. En
datakildefil kan være kommadelt (*.csv) eller tabulatordelt (*.txt), det vil si at dataene er skilt med henholdsvis komma og tabulator.

Måldokumentet er et InDesign-dokument som inneholder plassholderne for datafeltene, pluss alt standardtekstmaterialet, all teksten og andre
elementer som er like i alle gjentakelsene av det flettede dokumentet.

Det flettede dokumentet er InDesign-dokumentet som inneholder standardtekstinformasjonen fra måldokumentet gjentatt så mange ganger at alle
oppføringene i datakilden er brukt.

Fletting

A. Datakildefil B. Måldokument C. Flettet dokument 

Fremgangsmåte for fletting
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1. Planlegg for å finne ut hvilke datafelt du skal bruke i kilde- og måldokumentene.

Bestem hvordan det endelige dokumentet skal se ut, slik at du vet hvilke felt du trenger for å utføre flettingen. Hvis du for eksempel oppretter et
postkort som skal sendes til kunder, kan du bruke disse datafeltene:

<<Firmanavn>><<Adresse>><<Postnummer>>, <<Poststed>> <<Land>>

Regnearket eller databasen kan se slik ut:

Eksempel på datafil

2. Arkiver datakildefilen, vanligvis et regneark eller en databasefil, som en kommadelt (*.csv) eller tabulatordelt (*.txt) tekstfil.

Sørg for at datakildefilen er strukturert på en måte som gjør at du kan ta med de aktuelle feltene i måldokumentet. For eksempel bør den øverste
raden i et regneark inneholde feltnavnene du skal bruke i måldokumentet, for eksempel Firma og Adresse.

For mer informasjon, se Om datakildefiler.

3. Opprett et måldokument som inneholder tekst og andre elementer som er like i alle versjonene av måldokumentet.

For mer informasjon, se Om måldokumenter.

4. Velg datakilde ved hjelp av Fletting-panelet.

For mer informasjon, se Velg en datakilde.

5. Sett inn felt fra Fletting-panelet i måldokumentet.

Du kan legge til datafelt på en dokumentside eller en malside. Du har flere alternativer hvis du legger til datafelt på en malside.

For mer informasjon, se Sett inn datafelt og Legge til datafelt-placeholder til master-sider.

6. Forhåndsvis oppføringene for å forsikre deg om at måldokumentet ser ut slik du hadde tenkt.

For mer informasjon, se Forhåndsvis oppføringene i måldokumentet.

7. Flett måldokumentet med datakildefilen, eller eksporter til PDF.

For mer informasjon, seFlette oppføringer.

Om datakildefiler

Datakilden kommer vanligvis fra en regneark- eller databaseapplikasjon, men du kan opprette din egen datakildefil med InDesign eller et annet
tekstredigeringsprogram. Datakildefiler må arkiveres i tekstformat, enten kommadelt (*.csv) eller tabulatordelt (*.txt). Se i brukerhåndboken for
kildeprogrammet hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer til disse formatene.

I komma- eller tabulatordelte tekstfiler skilles oppføringene med avsnittsbrudd, og felt skilles med kommaer eller tabulatorer. Datakildefilen kan
også inneholde tekst eller baner som viser bilder på harddisken.

867



Til toppen av siden

Til toppen av siden

Eksempel på en kommadelt datakildefil

Navn,Firmanavn,Stat Bill Tucker,CoreVent Labs,Nevada Dat Nguyen,"Brandsøy, Hvam og Baksøy A/S",Delaware Maria Ruiz,"Brinquist 
Enterprises, Inc.",California

Hvis du vil ha med et komma eller et anførselstegn i en kommadelt fil, setter du teksten i anførselstegn, for eksempel “Brandsøy, Hvam og
Baksøy A/S”. Hvis du ikke bruker anførselstegn, behandles hvert av navnene som egne felt.

Du kan ikke sette inn et linjeskift i et felt i datakildefilen. Hvis det er nødvendig å dele et felt over flere linjer, oppretter du to ulike felt, for eksempel
<<Adresse1>> og <<Adresse2>>.

Du kan velge Fjern tomme linjer for tomme felt for å unngå tomme linjer når du fletter dokumentet. Linjen slettes imidlertid ikke hvis det finnes
tegn, inkludert mellomrom, på linjen.

Legge til bildefelt i datakildefilen

Ved å legge til bildefelt i datakildefilen kan du vise ulike bilder i de enkelte flettede oppføringene. Hvis du for eksempel fletter dokumenter med
informasjon om ulike firmaer, kan du dra med bilder av de ulike firmalogoene som en del av flettingen.

1. Åpne datakildefilen.

2. Skriv inn et krøllalfategn (@) først i datafeltnavnet for å sette inn tekst eller baner som henviser til bildefiler.

@-tegnet er bare nødvendig på den første linjen. Påfølgende linjer må inneholde banene for bildet. Baner, som skiller mellom store og små
bokstaver, må følge navngivningsreglene for operativsystemet de er arkivert i.

Hvis du får en feilmelding når du skriver inn @-tegnet først i feltet, skriver du inn en apostrof (') før @-tegnet (for eksempel '@Bilder) for
å validere funksjonen. I noen applikasjoner, for eksempel Microsoft Excel, er @-tegnet reservert for funksjoner.

(Windows) Eksempel på bildehenvisninger i datakildefilen

Navn Alder @Bilder

Bjørn Tune 36 C:\Bilder\BjørnTune.jpg

Dag Njøsen 53 C:\MineDokumenter\dag.gif

Maria Runde 26 C:\Bilder\Runde.psd

(Mac OS) Eksempel på bildehenvisninger i datakildefilen

Navn Alder @Bilder

Bjørn Tune 36 Mac HD:Bilder:BjørnTune.jpg

Dag Njøsen 53 Skrivebord:Familie:dag.gif

Maria Runde 26 Mac HD:Bilder:Runde.psd

Du kan bruke InDesign til å vise banen til et bilde på operativsystemet. Sett inn et bilde i et InDesign-dokument, og bruk deretter Koblinger-
panelet til å vise bildets plassering. Med bildet markert velger du Kopier informasjon > Kopier fullstendig bane på menyen i Koblinger-panelet.
Det kan hende at du må redigere banen etter at du har limt den inn i datakilden. Denne teknikken er spesielt nyttig å bruke for bilder på en
server.

Om måldokumenter

Når datakilden er opprettet, må du sette opp måldokumentet og sette inn felt fra datakildefilen. Måldokumentet inneholder plassholdertekst og
grafikk for datafeltene, for eksempel utformingen du vil bruke på hvert av postkortene. Disse feltene kan legges til etter at du har valgt en
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datakilde.

Måldokumentet inneholder felt fra datakilden der feltplassholdertekst vises.

Når du fletter data, oppretter InDesign et nytt dokument som erstatter feltene med dataene du angav i datakildefilen. Du kan legge datafelt på en
malside eller en dokumentside.

Velge en datakilde

Før du setter inn felt i måldokumentet, må du velge en datakilde i Fletting-panelet. Du kan bare velge én datakildefil per måldokument.

1. Opprett eller åpne dokumentet du skal bruke som måldokument.

2. Velg Vindu > Diverse > Fletting.

3. Velg Velg datakilde på menyen i Fletting-panelet.

4. Hvis du vil endre valg for delt tekst, velger du Vis importvalg.

Det er vanligvis ikke nødvendig å vise importvalg siden InDesign automatisk identifiserer hva slags skilletegn og koding som brukes i
datakildefilen. Du kan imidlertid angi andre valg for koding og skilletegn hvis du er usikker på om de er korrekt identifisert.

5. Finn datakildefilen, og velg Åpne.

6. Hvis du merker av for Vis importvalg, kan du endre valgene for skilletegn og koding før du velger OK. Datafeltene vises i Fletting-panelet.

Hvis du får melding om at filen ikke kan åpnes eller om at feil felt vises i listen, må du redigere regneark- eller databasefilen og arkivere
filen som en komma- eller tabulatordelt fil.

Når datakilden er valgt og feltene er lastet inn i Fletting-panelet, gjenspeiles ikke endringer i datakilden i måldokumentet før du oppdaterer
datakilden.

Sette inn datafelt

Når du velger datakilde, vises en liste med datafeltnavn i Fletting-panelet. Disse navnene er identiske med kolonneoverskriftene fra datakildefilen.
Ikoner angir om feltet inneholder tekst eller bilde. Når datafelt legges til i dokumentet, blir de plassholdere for felt, for eksempel <<Firma>>. Du kan
markere og formatere plassholdere på samme måte som annen tekst og grafikk.

Du kan tilordne et bildefelt til en eksisterende ramme for å opprette et flytende bilde. Hvis innsettingspunktet er i en tekstramme, eller hvis teksten
er markert når du setter inn et bildefelt, settes en liten plassholder inn som en innebygd ramme. Du kan endre størrelsen på plassholderen for
bildet for å angi størrelsen på de flettede bildene.

Når du setter inn et datafelt, husker InDesign datakilden. Eventuelle feil i listen over felt, for eksempel skrivefeil, tomme felt og utilsiktede felttyper,
må rettes opp i kildeapplikasjonen og deretter oppdateres med Fletting-panelet.

Sette inn et tekstdatafelt i måldokumentet

1. Lag en tekstramme på en dokumentside eller malside.

Hvis du legger til datafelt til en masterside, se Legge til datafelt-placeholders til mastersider.

2. Sett innsettingspunktet i tekstrammen der feltplassholderen skal vises, eller marker teksten du vil bytte ut.

3. Gjør ett av følgende for å sette inn en feltplassholder:
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Klikk på et felt i listen i Fletting-panelet.

Dra et feltnavn fra listen i Fletting-panelet, og slipp det i tekstrammen for å legge til plassholderen. Hvis du drar et tekstfelt til en tom
ramme, blir den tomme rammen en tekstramme.

I målapplikasjonen står tekstfeltplassholderne i doble vinkelparenteser (for eksempel <<Navn>>) med gjeldende formateringsattributter (for
eksempel skrift og størrelse).

Du kan ikke opprette et gyldig felt ved bare å skrive inn feltnavnet eller redigere et eksisterende felt. Du må sette inn feltet fra Fletting-
panelet.

Sette inn et bildedatafelt i måldokumentet

Hvis du vil sette inn en ny innebygd plassholder for grafikk, drar du et bildefelt til en tekstramme eller setter innsettingspunktet i en
tekstramme og klikker på bildefeltet.
Hvis du vil sette inn ny flytende grafikk, drar du et bildefelt til en tom grafikkramme eller en eksisterende grafikkramme. Ved å dra et bildefelt
til en tom ramme, blir den tomme rammen en grafikkramme.
Hvis du vil sette inn et felt i grupperte objekter, tabellceller eller kjedede objekter, drar du bildefeltet til målet.

Plassholdere for bildefelt vises som rammer som inneholder feltnavnet.

Legge til plassholdere for datafelt på malsider

Hvis du setter inn datafeltplassholdere på en malside, har du flere muligheter enn om du setter inn plassholdere på dokumentsider:

Det flettede dokumentet som opprettes, inneholder de opprinnelige plassholderne på malsidene. Resultatet av flettingen er inkludert som
overstyrte malsideobjekter på dokumentsidene.

Det flettede dokumentet beholder en kobling til datakilden. Hvis oppføringer i datakilden endres, kan du derfor oppdatere innholdet i det
flettede dokumentet ved å velge Oppdater innhold i datafelt. Dette valget er spesielt nyttig hvis du endrer layouten i det flettede dokumentet
og senere må legge til nye data fra datakilden.

Innstillingene i dialogboksen Opprett flettet dokument er de samme som innstillingene i måldokumentet. Du kan dermed raskt gjenopprette
det gjeldende dokumentet med samme utseende. Du kan også bruke fellesinnstillingene til å opprette et identisk dokument med en annen
datakilde, eller du kan opprette et nytt dokument med en layout som er noe endret.

Hvis du legger til datafelt på en malside, må du kontrollere at tekstrammen som inneholder datafeltene, tillater overstyringer av malobjekt.
Velg tekstrammen på malsiden, og velg Tillat overstyringer av malobjekt på utvalg på menyen i Sider-panelet. Hvis det ikke er merket av for dette
valget, blir ikke dataene flettet. (Se Opprette mastere .)

Du kan ikke plassere datafelt både på malsider og dokumentsider. Hvis du vil flette dokumentet, må du bruke en mal som inneholder datafelt, på
den første siden i dokumentet.

Hvis en feilmelding angir at InDesign ikke kan flette dokumentet fordi det ikke finnes plassholdere, har du muligens lagt til plassholderne på
venstre malside i et ettsiders dokument. Side 1 er basert på høyre malside. Legg derfor plassholderne til på høyre malside.

Oppdatere, fjerne eller bytte ut datakildefiler

Hvis du vil oppdatere datakildefiler, redigerer og arkiverer du datakildefilen i et komma- eller tabulatordelt format og velger Oppdater
datakilde i Fletting-panelet.

Fletting-panelet oppdateres med endringene. Hvis endringene ikke gjenspeiles i dokumentet etter oppdateringen, fjerner du merkingen for
forhåndsvisning for å slå den av, og deretter merker du av for forhåndsvisning på nytt for å slå den på.

Hvis du vil fjerne koblingen til datakildefilen, velger du Fjern datakilde på menyen i Fletting-panelet.
Hvis du vil bruke en ny datakildefil, velger du Velg datakilde på menyen i Fletting-panelet og angir deretter den nye datakildefilen. Det kan
hende at InDesign ikke gjenkjenner alle feltene. I slike situasjoner er det best å slette plassholderfeltene og sette dem inn igjen.

870

http://idiom-q-win-1/no/indesign/using/master-pages.html#create_masters


Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Merk:

Til toppen av siden

Hvis du genererte et flettet dokument fra et måldokument der datafelt ble vist på malsider, kan du oppdatere datafeltene i det flettede
dokumentet.

Forhåndsvise oppføringer i måldokumentet

Før du fletter måldokumentet og datakildefilen, er det lurt å forhåndsvise oppføringene for å forsikre deg om at feltdataene vises riktig når
informasjonen flettes. Når du forhåndsviser oppføringer, viser Fletting-panelet data fra datakildefilen i stedet for feltplassholdere. I stedet for
<<Firma>> vises kanskje Adobe Systems, Inc. Du kan bla gjennom oppføringene med navigeringsknappene i Fletting-panelet.

Hvis du finner feil i noen av oppføringene, for eksempel skrivefeil eller for mange mellomrom, anbefales det at du redigerer kildefilen i den
opprinnelige applikasjonen. (Se Om datakildefiler.)

1. Velg Forhåndsvisning nederst i Fletting-panelet, eller velg Forhåndsvisning på menyen i Fletting-panelet.

2. Velg navigasjonsknappene for å bla gjennom dataene i ulike oppføringer.

Hvis du vil gå til en bestemt oppføring, klikker du på navigeringsknappene nederst i panelet. Du kan også skrive inn hvilken oppføring du vil
forhåndsvise i navigeringsområdet nederst i panelet, og deretter trykke på Enter eller Retur.

Slå forhåndsvisning av og på

Enkelte problemer kan oppstå eller løses når du bytter mellom forhåndsvisningsmodi. Merk deg følgende:

Plassholdere erstatter forhåndsvisningsinnholdet når Forhåndsvis ikke er valgt. Hvis du sletter et bilde og rammen som inneholder bildet, eller
sletter en hel tekststreng, vises ikke plassholderne når du fjerner merkingen for Forhåndsvis, for de er også blitt slettet.

Endringer i dialogboksen Valg for innholdsplassering gjenspeiles ikke før du velger OK. Hvis valget Forhåndsvis er valgt, gjenspeiler dataene
heller ikke de oppdaterte plasseringsinnstillingene før du fjerner merkingen og velger valget på nytt.

Hvis du prøver å arkivere dokumentet i forhåndsvisningsmodus, får du en melding som ber deg slå av forhåndsvisningsmodus før du
arkiverer dokumentet.

Redigere plassholdere for datafelt

Når du legger til et tekstdatafelt i et dokument, skrives plassholderteksten for feltet inn med formateringsattributtene (for eksempel skrift og
størrelse) som gjelder ved innsettingspunktet. Du kan deretter redigere attributtene for plassholderteksten for å kontrollere utseendet på de faktiske
dataene.

Gjør ett av følgende:

Hvis du vil endre attributter for plassholdere, merker du plassholderteksten og endrer deretter formateringsattributtene slik du ville gjort
med annen tekst.

Merk plassholderen eller de faktiske dataene, og velg deretter et annet feltnavn i Fletting-panelet for å endre en plassholder.

Marker en plassholder, og trykk på Tilbake eller Slett for å slette plassholderen.

I artikkelredigeringsvisning vises tekstplassholderne på samme måte som hyperkoblinger. Noen valg i Fletting-panelet er ikke tilgjengelige i
artikkelredigeringsvisning.

Angi valg for innholdsplassering

Bruk dialogboksen Valg for innholdsplassering til å angi standardinnstillinger for gjeldende dokument eller for alle fremtidige fletteprosjekter. Her
kan du angi hvordan bildet skal plasseres, om bildene skal kobles eller være innebygde, om tomme linjer skal fjernes for tomme felt, og angi
maksimalt antall oppføringer for hvert flettede dokument.
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1. Gjør ett av følgende:

Hvis du bare vil angi innstillinger for det gjeldende dokumentet, åpner du måldokumentet.

Hvis du vil angi innstillinger for alle dokumenter du kommer til å opprette, lukker du alle dokumentene.

2. Velg Vindu > Diverse > Fletting.

3. Velg Valg for innholdsplassering på menyen i Fletting-panelet.

4. Endre valg for innholdsplassering. (Se Alternativer for plassering av innhold.)

5. Velg OK.

Flette oppføringer

Når du har formatert måldokumentet og satt inn felt fra datakildefilen, er du klar til å offisielt flette informasjonen fra datakilden og måldokumentet.
Du kan flette oppføringene til et annet InDesign-dokument eller direkte til PDF. Når du fletter, oppretter InDesign et nytt dokument eller en ny PDF
basert på måldokumentet og erstatter feltene i måldokumentet med den aktuelle informasjonen fra datakildefilen.

Når du fletter et dokument som inneholder datafeltplassholdere på malsider, vil malsideobjektene bli kopiert til malsidene i det nyopprettede
dokumentet.

Flette én eller flere oppføringer

1. Gjør ett av følgende når måldokumentet er åpent:

Velg Opprett flettet dokument på menyen i Fletting-panelet, eller velg knappen Opprett flettet dokument .

Velg Eksporter til PDF på menyen i Fletting-panelet.

2. I fanen Oppføringer velger du Alle oppføringer for Oppføringer som skal flettes for å flette alle oppføringene i datakildefilen. Velg
Enkeltoppføring for å flette en bestemt oppføring, eller angi et område med oppføringer som skal flettes.

3. Gjør ett av følgende for Oppføringer per dokumentside:

Velg Enkeltoppføring slik at hver oppføring starter øverst på neste side.

Velg Flere oppføringer for å opprette mer enn én oppføring per side. (Skrive ut adresseetiketter for eksempel.)

Du kan ikke flette flere oppføringer hvis datafeltene vises på en side i et flersidig dokument eller på flere malsider.

4. Velg Generer rapport om skjult tekst ved dokumentoppretting for å automatisk åpne en rapport som sporer skjulte forhold som ble opprettet
under flettingen av dataene i InDesign-dokumentet. (Se Skjulte tekstrapporter.)

5. Velg Varsle når bilder mangler for å vise en melding om manglende kobling når ett eller flere bilder ikke er tilgjengelige.

6. Hvis du valgte Flere oppføringer i fanen Oppføringer, velger du fanen Layout på flere oppføringer og angir følgende:

For Marger angir du verdier for avstanden mellom hjelpelinjer for marger og hver kant av siden.

For Layout på oppføringer velger du Rader først eller Kolonner først, og deretter angir du avstanden mellom kolonnene og radene.

7. Hvis du valgte Flere oppføringer, velger du Forhåndsvis oppsett for flere oppføringer for å se gjennom endringer som er gjort i dialogboksen
for å flette oppføringer. Du kan klikke på sideknappene for å navigere i oppføringene.

8. Velg fanen Valg, og angi valg for plassering. (Se Alternativer for plassering av innhold.)

9. Når du er ferdig, velger du OK.

10. Hvis du eksporterer direkte til PDF, angir du PDF-valgene og velger Eksporter. Angi et filnavn og en plassering, og velg Arkiver. (Se
Alternativer for Adobe PDF.)

Hvis datakildefilen peker til filformater som ikke støttes, eller bilder som ikke er tilgjengelige, må du kanskje rette opp datakildefilen, slik at den
peker til filer som støttes, rette opp banenavnet til eventuelle manglende filer eller ganske enkelt flytte filen til riktig mappe, slik at InDesign finner
og plasserer den.
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Tilpass bilder proporsjonalt
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Begrensninger for fletting av flere oppføringer

Du kan velge Flere oppføringer for å opprette mer enn én oppføring per side. Hvis du for eksempel skriver ut adresseetiketter, vil du skrive ut flere
enn én etikett per side. Hvordan oppføringene vises i den flettede publikasjonen, avhenger av layoutvalgene. Her er en liste over begrensninger for
valget Flere oppføringer:

Du kan ikke flette flere oppføringer hvis datafeltene vises på en side i et flersidig dokument eller på flere malsider.

Fletting tillater bare én størrelse på plassholdere.

Hvis du sletter en oppføring i den flettede publikasjonen, flytes ikke de gjenværende oppføringene på nytt i den tomme plassholderen.

Flette til en PDF-fil

Når du fletter til en PDF-fil, er alle valgene de samme som når du oppretter et flettet InDesign-dokument. Den resulterende PDF-filen benytter PDF
XObjects for statiske deler av siden, noe som gir en effektiv PDF-fil med redusert størrelse.

Oppdatere datafelt

Etter at du har flettet et dokument med dataplassholdere på malsider, kan du endre layouten i det flettede dokumentet og fortsatt oppdatere verdier
fra datafeltene i datakilden. Bruk Oppdater datafelt til å oppdatere datafeltene uten å endre dokumentlayouten. Dette valget er bare tilgjengelig i
flettede dokumenter der dataplassholdere vises på malsidene.

1. Foreta eventuelle endringer i datakildefilen før du arkiverer og lukker filen.

2. I det flettede dokumentet velger du Oppdater datafelt.

Endringene som er foretatt gjennom oppdateringen av datafeltene, vises i en loggfil.

Dette valget fungerer best når du bare redigerer eller legger til oppføringer i datakildefilen. Hvis du legger til plassholderfelt, legger til nye felt i
datakilden eller endrer innstillingene i dialogboksen Opprett flettet dokument, bruker du valget Opprett flettet dokument til å generere et nytt
flettet dokument.

Rapporter om skjult tekst

Rapport om skjult tekst vises hvis valget Generer rapport om skjult tekst er valgt i dialogboksen Opprett flettet dokument, og hvis ett eller flere felt
inneholder skjult tekst etter at dataene er flettet.

Rapporten viser alle forekomstene av skjult tekst i en nummerert liste med sidetallet teksten vises på, tegn-/ordantall for den skjulte teksten og en
bit av den skjulte teksten.

Hvis rapporten vises når du oppretter et flettet dokument, bruker du rapporten til å korrigere betingelsen for skjult tekst. Det kan for eksempel
hende at du ønsker å øke størrelsen på tekstrammen, redusere skriftstørrelsen eller redigere teksten.

Valg for innholdsplassering

Følgende valg vises i dialogboksen Valg for innholdsplassering:

Beholder bildeforholdene, men bildet skaleres slik at det passer i rammen (standard).

Skalerer bildet, slik at forholdene er identiske med rammens størrelsesforhold.
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Tilpass rammer til bilder

Behold ramme- og bildestørrelser
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Beholder bildestørrelsen, men justerer rammestørrelsen slik at de stemmer overens.

Plasserer bildet med den egentlige størrelsen i rammen justert etter venstre hjørne øverst i rammen. Bildet
beskjæres hvis det er for stort for rammen.

Plasserer bildet slik at høyden eller bredden fyller rammen, men resten av bildet er beskåret.

Justerer midten av bildet til midten av rammen.

Oppretter en kobling, eller filbane, til originalbildefilen. Hvis dette valget ikke er valgt, bygges alle bildedataene inn i InDesign-
dokumentet.

Fjerner avsnittsskift som er satt inn for tomme felt. Dette er spesielt nyttig ved postutsendelse med et
alternativt adressefelt. Dette alternativet ignorerer myke linjeskift. Linjen slettes ikke hvis det finnes tegn, inkludert mellomrom, på linjen.

Angir maksimalt antall oppføringer for hvert flettede dokument. Når denne terskelen er nådd, opprettes et nytt
dokument. Dette dokumentet har det antallet sider som trengs for å få plass til de gjenværende oppføringene som skal flettes (opptil grensen per
oppføring). Dette alternativet er bare tilgjengelig når Enkeltoppføring er valgt.

Angir maksimalt antall sider for hvert dokument. Når terskelen er nådd, opprettes et nytt dokument med det antallet
sider som trengs for å få plass til de gjenværende oppføringene som skal flettes (opptil grensen per side). Dette valget er bare tilgjengelig hvis
Flere oppføringer er valgt på menyen Oppføringer per dokumentside ved fletting.

Forbedret datafletting

Du kan integrere en QR-kode i det flettede dokumentet. Nedenfor ser du de forskjellige QR-kodefeltene som du kan legge i arbeidsflyt for
datafletting:

ren tekst
hyperkobling
tekstmelding
e-post
visittkort

Når du skal generere QR-koder for dataoppføringene i TXT- eller CSV-filer, som brukes som datakilde, bruker du følgende formater:

Ren tekst: Angi teksten som den er, i QR-kodekolonnen.
Hyperkobling: URL-adresse:<url> (For eksempel URL:http://www.google.com)
Tekstmelding: SMSTO:<Telefonnummer>:<Melding> (For eksempel: SMSTO:9818143551:Hei)
E-post: MATMSG:\nTil:<e-postadresse> (eksempel: MATMSG:\nTO:johndoe@adobe.com\nSUB:Hei;\nBODY:;;)
Visittkort: START:VCARD\nVERSJON:2.1\nN:Smith;John\nFN:John Smith\nORG:Adobe
Systems\nStilling:Ingeniør\nTLF.;MOBIL:+919876543210\nTLF.;ARBEID;TALEPOST:123456789\nADR;ARBEID:;;Street
ABC;Seattle;Washington;98101;US\nE-POST;ARBEID;INTERNETT:abc@adobe.com\nURL:www.adobe.com\nSLUTT:VCARD

Dataoppføringene kan bestå av en blanding av typene e-post, sms, hyperkobling og ren tekst. Angi dem i CSV- og TXT-feltet i formatet beskrevet
ovenfor, med tegnet # i kolonnenavnet. Følg disse instruksene for å lage QR-koder:

1. Velg Windows > Verktøy > Datafletting.

2. Velg Velg datakilde fra utstikkermenyen.

3. Velg datafilen med informasjon om QR-felt. Velg Åpne.

4. Marker plassholderen i dokumentet.

5. Klikk ikonet Opprett flettet dokument for å lage et flettet dokument.
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Tilgjengelighet

Opprette tilgjengelige PDF-dokumenter (PDF, 2,6 MB)
Artikkel  (01. january 2011)
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Følgende emner dekkes
Arbeidsflyt for skjemaer
Legge til et skjemafelt
Angi tabulatorrekkefølge

Arbeidsflyt for skjemaer

Med InDesign kan du utforme skjemaer som du eksporterer videre direkte til PDF-format. InDesign støtter nå skjemafelt og ekstra
skjemahandlinger. Biblioteket Knapper og skjemaer (Vindu > Interaktiv > Knapper og skjemaer) har skjemaobjekter som du kan bruke for å
designe interaktive skjemaer.

Med InDesign kan du opprette enkle skjemaer i InDesign uten å måtte ordne PDF-dokumentet i Acrobat etter publisering. Du kan legge til enkle
skjemaobjekter i dokumentets sider. Vanlige felttyper som tekstfelt, alternativknapper, avmerkingsbokser eller signaturer støttes. Du kan også
legge til handlinger for å sende inn skjemaet via e-post eller skrive det ut.

I tillegg til den grunnleggende designen kan du også bruke de kreative mulighetene i InDesign for å gi skjemaet ditt et ekstra piff.

Legg til heldekkende strøk og fyll i skjemafeltene i PDF-en.
Legg til egendefinerte Av-, På- og Hold over-tilstander for knapper, avmerkingsbokser og alternativknapper.
Angi skriftstørrelse for tekstinndatafelt.

For å samle inn kredittkortinformasjon kan du for eksempel bruke kredittkortikoner med forskjellige bilder for hver tilstand som alternativknapper.

For å bruke avanserte skjemaarbeidsflyter kan du eksportere det grunnleggende skjemaet og deretter fortsette redigeringen i Adobe Acrobat.

Legge til et skjemafelt

Bruk Knapper og skjemaer-panelet for å legge til skjemafelter i layouten. Fremgangsmåten for å legge til interaktive skjemafelter er den samme
som for å legge til knapper, så du trenger ikke lære nye fremgangsmåter. Du kan opprette et skjema som fungerer med Adobe Reader eller Adobe
Acrobat. Med InDesign kan du opprette noen stilige skjemaer som du vanligvis ikke kan opprette i Acrobat.

Knapper og skjemaer-panelet

1. Plasser en ramme der du vil sette inn skjemafeltet.
2. Åpne Knapper og skjemaer-panelet (Vindu > Interaktiv > Knapper og skjemaer).
3. Merk rammen og velg en skjemaobjekttype fra Type-listen. Alternativt kan du høyreklikke en ramme og velge Interaktiv > Konverter til [...]
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4. Skriv inn et navn på skjemafeltet. For å opprette en gruppe alternativknapper må alle de individuelle knappene ha samme navn.
5. Velg en hendelse, og legg til handlinger tilknyttet den. Prosedyrer som Tøm skjema, Skriv ut skjema og Send skjema er lagt til. I prosedyren

Send skjema angir du URL-adresse som "mailto:xyz@example.com.
6. For en alternativknapp, avmerkingsboks eller knapper: Velg utseendeattributter for forskjellige tilstander. InDesign legger til standardgrafikk

for de forskjellige tilstandene, men du kan legge til din egen.
7. Angi PDF-valg:

Beskrivelse – Den innskrevne verdien vises som verktøytips og brukes for å opprette tilgjengelige skjemaer
Verdi for knapp – Denne verdien tilsvarer eksportverdien i Acrobat og kan også brukes for å identifisere en alternativknapp i en gruppe i
et tilgjengelig skjema. 

Angi tabulatorrekkefølge

For å lage brukervennlige og tilgjengelige skjemaer, er det nødvendig å tilordne en nyttig tabulatorrekkefølge. Brukerne kan navigere gjennom
skjemafeltene uten å bruke en pekerenhet. Hvis man trykker på tabulatorknappen, skifter fokus til neste logiske felt.

Det finnes to måter å angi en tabulatorrekkefølge i en kodet PDF-fil på:

Bruk Artikler-panelet (Vinduer > Artikkel) for å angi en tilpasset tabulatorrekkefølge
Velg Objekt > Interaktiv > Angi tabulatorrekkefølge.

Bruke Artikler for å angi tabulatorrekkefølge

Bruke Artikler-panelet for å angi tabulatorrekkefølge

1. Åpne Artikler-panelet (Vindu > Artikler).

2. Dra skjemafeltene til Artikler-panelet.

3. Dra skjemafeltene i Artikler-panelet for å plassere feltene i riktig rekkefølge.

For å la skjermlesere bruke den angitte rekkefølgen aktiverer du Bruk til leserekkefølge i kodete PDF-er fra menyen i artikkelpanelet. Husk å
velge alternativet Opprett kodet PDF når du eksporterer PDF-en.

Bruke Struktur for å angi tabulatorrekkefølge

1. Velg Objekter > Interaktiv > Angi tabulatorrekkefølge.
2. Velg Flytt opp eller Flytt ned for å ordne elementene i den ønskede tabulatorrekkefølgen.

Når du eksporterer til en interaktiv PDF-fil, aktiverer du Bruk struktur for tabulatorrekkefølge i dialogboksen PDF-eksport.

Se også
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Innføring i artikler
Opprette en artikkel og legge til innhold
Legge til alle sideobjekter i et dokument i en artikkel
Håndtere artikler
Inkludere artikler for eksport

Innføring i artikler

Artikler gjør det enkelt å opprette forhold mellom sideobjekter. Du kan bruke slike forhold til å definere innhold som skal eksporteres til EPUB,
HTML eller tilgjengelige PDF-dokumenter, eller til å definere rekkefølgen på innholdet. Du kan opprette artikler fra en kombinasjon av eksisterende
sideobjekter i en layout, for eksempel bilder, grafikk eller tekst. Når du har opprettet en artikkel, kan du legge til sideobjekter, fjerne sideobjekter
eller endre rekkefølgen på sideobjektene. Du kan opprette artikler manuelt ved å dra ett eller flere sideobjekter til en artikkel i artikkelpanelet.

Du kan også legge til store mengder innhold i en artikkel. Det er støtte for å legge til valgt innhold i valgt artikkel eller å legge til et helt dokument i
en artikkel.

XML-strukturpanelet er en annen måte å angi rekkefølgen på innholdet som skal eksporteres til arbeidsflytene for ePub, HTML og
tilgjengelige PDF-dokumenter. Artikkelpanelet er utformet for å være enklere, mer brukervennlig og mer tilgjengelig for folk uten XML-erfaring. Det
er fremdeles mulig å bruke XML-strukturpanelet, men nå er det et alternativ til artikkelpanelet i eksportprosessen. Se Strukturere dokumenter for
XML.

Opprette en artikkel og legge til innhold

1. Velg Vindu > Artikler for å åpne artikkelpanelet.

2. Velg sideobjektene du vil legge til i artikkelen.

Hvis du vil opprette en tom artikkel, velger du ingen sideobjekter i layouten.

3. Gjør ett av følgende:

I popup-menyen i artikkelpanelet velger du Ny artikkel.

Klikk på Opprett ny artikkel  nederst på artikkelpanelet.

Dra en artikkel eller et sideobjekt til artikkelpanelet.

4. I dialogboksen Ny artikkel skriver du inn et navn på artikkelen.

5. Hvis du vil legge til artikkelen i EPUB-/HTML-eksportresultatet, velger du Inkluder ved eksport.

Legge til alle sideobjekter i et dokument i en artikkel

Slik legger du til alle sideobjektene i en artikkel:

1. Velg Vindu > Artikler for å åpne artikkelpanelet.

2. Velg en artikkel du vil legge til i objektene i. Hvis du ikke velger noen artikkel, opprettes det en ny artikkel.

3. Trykk på Kommando (Mac OS) eller Ctrl (Windows), og deretter klikker du  i artikkelpanelet.

4. Hvis dialogboksen Ny artikkel skriver du inn et navn på artikkelen.

5. Hvis du vil legge til artikkelen i EPUB-/HTML-eksport, velger du Inkluder ved eksport.
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Hvis du har valgt en artikkel, velger du Legg til dokumentinnhold i valgte artikler fra artikkelpanelmenyen.

Håndtere artikler

Du kan håndtere artikler ved å bruke artikkelpanelet. Dra sideobjekter til artikkelpanelet for å legge dem til i en artikkel. Du kan endre rekkefølgen
på sideobjekter eller flytte dem fra en artikkel til en annen ved å dra sideobjektene i artikkelpanelet.

Popup-menyen i artikkelpanelet inneholder alternativer for å håndtere innhold.

Inkludere artikler for eksport

Du kan opprette artikler og velge hvilke artikler du vil inkludere når du eksporterer til EPUB eller HTML. Alle artikler velges for eksport som
standard.

Hvis du vil inkludere en artikkel mens eksporteringen er i gang, velger du artikkelen i artikkelpanelet og gjør ett av følgende:

Velg avmerkingsboksen ved siden av artikkelen.

I artikkelpanelet velger du Artikkelvalg fra popup-menyen, og velger deretter Inkluder ved eksport.

880

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nb_NO/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_no


Strukturere PDF-filer

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Angi struktur for PDF-filer
Hvordan koder påvirker gjenbruk og tilgjengelighet
Forstå og optimalisere flyting på nytt
Kode sideobjekter
Beskrive grafikk for bruk med programvare for skjermlesing
Gruppere sideobjekter i et artikkelobjekt

Angi struktur for PDF-filer
Når du eksporterer til Adobe PDF og valget Opprett kodet PDF er angitt i Generelt-området i dialogboksen Eksporter Adobe PDF, kodes de
eksporterte sidene automatisk med et sett strukturkoder som beskriver innholdet og identifiserer sideobjekter, for eksempel overskrifter, artikler og
figurer. Hvis du vil legge til flere koder eller finjustere eksisterende koder før du eksporterer, kan du bruke Koder-panelet i InDesign. Endringene
gjenspeiles i strukturruten (Vis > Struktur > Vis struktur).

Du kan forbedre tilgjengeligheten til og gjenbruk av Adobe PDF-dokumenter ved å legge til koder i InDesign-dokumentet før du eksporterer det.
Hvis PDF-dokumentene ikke inneholder koder, kan det hende at koder legges til automatisk i Adobe Reader eller Acrobat når brukeren leser det
eller flyter det på nytt, men resultatet kan bli dårlig. Hvis du ikke oppnår resultatet du ønsker i den eksporterte PDF-filen, kan du bruke verktøyene
i Acrobat 6.0 Professional og senere til å redigere strukturen til kodede PDF-dokumenter. Du finner de mest avanserte verktøyene i Acrobat 9
Professional.

Hvis du bruker koder på et dokument for PDF-eksport, kontrollerer ikke kodene hvilket innhold som blir eksportert til PDF, slik det gjøres ved XML-
eksport. I stedet gir kodene Acrobat mer informasjon om strukturinnholdet i dokumentet.

Fordeler med koder
Ved å bruke koder på dokumentet før du eksporterer til PDF, kan du gjøre følgende:

Tilordne navn på InDesign-avsnittsmaler til kodede Adobe PDF-avsnittsmaler for å lage en PDF-fil som kan flytes på nytt, slik at den kan
vises på håndholdte enheter og andre medier.

Markere og skjule utskriftsobjekter, tekst og bilder, slik at de ikke vises når de flytes på nytt i Acrobat. Hvis du for eksempel angir koden
Artifact for et sideobjekt, vises ikke objektet når du flyter innholdet i et kodet Adobe PDF-dokument på nytt på en håndholdt enhet, en liten
skjerm eller en skjerm ved stor forstørrelse.

Legge til alternativ tekst i figurer, slik at teksten kan leses høyt til synshemmede med programvare for skjermlesing.

Bytte ut grafiske bokstaver, for eksempel pyntede initialer, med lesbare bokstaver.

Gi navn til et sett artikler, eller gruppere tekst og figurer i artikler.

Sortere artikler og figurer for å opprette en leserekkefølge.

Gjenkjenne tabeller, formaterte lister og innholdsfortegnelser. Gjenkjenne hvilke innholdsblokker som tilhører de ulike artiklene.

Inkludere informasjon om tekstformatering, for eksempel Unicode-verdier for tegn, mellomrom mellom ord og gjenkjennelse av myke og
harde bindestreker.

Hvordan koder påvirker gjenbruk og tilgjengelighet
Du kan bruke innholdet i et Adobe PDF-dokument om igjen til andre formål. Du kan for eksempel opprette en Adobe PDF-fil av en rapport med
tekst, tabeller og bilder og deretter bruke ulike formater for å distribuere den: for utskrift eller lesing på skjerm i full størrelse, for visning på en
håndholdt enhet, for høytlesing via en skjermleser og for direkte tilgang gjennom en nettleser som HTML-sider. Hvor enkelt du kan bruke innholdet
om igjen, er avhengig av den underliggende logiske strukturen til dokumentet.

For å være sikker på at du kan bruke Adobe PDF-dokumenter på nytt og få tilgang til dem, må du legge til koder for dem. Når du legger til koder,
legges en underliggende organisasjonsstruktur, eller et logisk strukturtre, til i dokumentet. Det logiske strukturtreet henviser til organiseringen av
innholdet i dokumentet, for eksempel forside, kapitler, seksjoner og underseksjoner. Det kan angi den nøyaktige leserekkefølgen og gjøre det
enklere å navigere, spesielt for lange og kompliserte dokumenter, uten at utseendet til PDF-dokumentet endres.

For mennesker som ikke kan se eller tyde det visuelle utseendet til dokumenter, er det mulig å bruke hjelpeteknologi til å få tilgang til innholdet ved
bruk av det logiske strukturtreet. De fleste former for hjelpeteknologi er avhengige av denne strukturen for å kunne formidle meningen til innholdet
og bildene i et alternativt format, for eksempel lyd. I et dokument uten koder finnes det ikke en slik struktur, og Acrobat må utlede en struktur
basert på leserekkefølgen i innstillingene. Denne metoden er upålitelig og resulterer ofte i at sideobjekter leses i feil rekkefølge eller ikke i det hele
tatt.
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Kodene vises under fanen Koder i Acrobat 6.0 og senere, der de er kjedet i henhold til definisjonene av forholdene mellom de kodede objektene.
Du kan ikke redigere koder i Acrobat Standard. Hvis arbeidet ditt krever at du jobber direkte med koder, bør du oppgradere til Adobe Acrobat 9
Professional. Du finner mer informasjon i hjelpen for Acrobat.

Logisk strukturtre i fanen Koder i Acrobat 9

Merk: Kodene som brukes i Adobe PDF-filer, kan sammenlignes med kodene i HTML- og XML-filer. Hvis du vil lære mer om grunnleggende
kodebegreper, bruker du en av de mange referansene og tekstbøkene som er tilgjengelige hos bokhandlere, på biblioteker og på Internett.

Forstå og optimalisere flyting på nytt
Et PDF-dokument kan flytes på nytt for lesing på håndholdte enheter, mindre skjermer eller standardskjermer ved store forstørrelser uten at du
behøver å rulle horisontalt for å lese hver linje.

Når du flyter et Adobe PDF-dokument på nytt, overføres ikke alltid alt innholdet til dokumentet som flytes på nytt. I de fleste tilfeller overføres bare
lesbar tekst til dokumentet som flytes på nytt. Lesbar tekst inkluderer artikler, avsnitt, tabeller, bilder og formaterte lister. Tekst som ikke flytes på
nytt, inkluderer skjemaer, kommentarer, felt for digitale signaturer og pagineringsobjekter, for eksempel sidetall, topptekst og bunntekst. Sider som
inneholder både lesbar tekst og skjemafelt eller felt for digitale signaturer, flytes ikke på nytt. Vertikal tekst flytes på nytt horisontalt.

Som forfatter kan du optimalisere PDF-dokumenter for flyting på nytt ved å angi koder for dem. Kodene sørger for at tekstblokker flytes på nytt, og
at innholdet får riktig rekkefølge, slik at leserne kan følge en artikkel som går over flere sider og spalter, uten at andre artikler avbryter flyten.
Leserekkefølgen er definert av strukturtreet, som du kan endre i strukturruten.
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Overskrifter og spalter (øverst) flyter på nytt i en logisk leserekkefølge (nederst).

Kode sideobjekter
Du kan angi koder for tekstrammer og grafikk automatisk eller manuelt. Når du har angitt koder for sideobjekter, kan du bruke strukturruten til å
endre rekkefølgen på siden ved å dra objekter til andre plasseringer i hierarkiet. Hvis du endrer rekkefølgen på objektene i strukturruten, overføres
disse endringene til Adobe PDF-filen. Rekkefølgen på objektene blir nyttig når PDF-filen blir arkivert fra Acrobat som en HTML- eller XML-fil.
Rekkefølgen har også betydning når du eksporterer et InDesign-dokument i Dreamweaver- (XHTML) eller Digital Editions-format (EPUB).

Angi koder for sideobjekter automatisk
Når du velger Legg til ukodete objekter, legges det automatisk til koder i Koder-panelet i InDesign, og kodene Artikkel og Figur brukes på enkelte
sideobjekter uten koder. Koden Artikkel brukes på alle tekstrammer uten koder, og koden Figur brukes på all grafikk uten koder. Du kan deretter
angi andre koder til tekstseksjoner manuelt. Selv om du angir koder for sideobjekter automatisk, er du ikke garantert at objektene struktureres
tilsvarende i den eksporterte PDF-filen.

1. Velg Vindu > Diverse > Koder for å vise Koder-panelet.
2. Velg Vis > Struktur > Vis struktur hvis du vil vise strukturruten til venstre for dokumentvinduet.
3. Velg Legg til ukodete objekter på menyen i strukturruten.
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Koder i strukturruten og Koder-panelet

Angi koder for sideobjekter manuelt
1. Velg Vindu > Diverse > Koder for å vise Koder-panelet.
2. Velg Vis > Struktur > Vis struktur hvis du vil vise strukturruten til venstre for dokumentvinduet.
3. Velg Legg til ukodete objekter på menyen i strukturruten.
4. Velg et sideobjekt i dokumentet.
5. Velg en kode i Koder-panelet. Merk deg følgende anbefalte bruksmåter for bestemte importerte koder:

Artefakt Med koden Artifact kan du skjule sideobjekter, for eksempel sidetall eller uviktige objekter, når du viser den eksporterte PDF-filen i
visningen Tilpass flyt, som bare viser kodede objekter. Se Adobe Acrobat-dokumentasjonen. Dette er spesielt nyttig når du viser PDF-filer
på en håndholdt enhet eller i andre PDF-lesere.

Celle Bruk denne koden for tabellceller.

Figur Bruk denne koden til montert grafikk. Koden Figur brukes på all grafikk uten koder som er montert i dokumentet, når du velger Legg
til ukodete objekter.

Avsnittskoder (P, H, H1–H6) Disse kodene har ingen innvirkning på den eksporterte PDF-teksten ved visning for flyting på nytt. De kan
imidlertid være nyttige i noen situasjoner når du eksporterer en PDF-fil til HTML-format.

Artikkel Bruk denne koden på artikler. Koden Artikkel brukes på alle tekstrammer uten koder når du velger Legg til ukodete objekter. Tenk
deg for eksempel at du har et InDesign-dokument som er formatert med tre avsnittsstiler: Overskr1, Overskr2 og Brødtekst. Først tilordnes
disse til henholdsvis kodene H1, H2 og P. Deretter eksporteres de til PDF. Til slutt, når PDF-dokumentet eksporteres til HTML eller XML i
Acrobat, vises avsnittene som er kodet med H1, H2 og P, på riktig måte (for eksempel med store, fete bokstaver i H1) i en nettleser. Hvis du
vil vite mer om eksport av PDF-dokumenter til HTML eller XML, kan du se Adobe Acrobat-dokumentasjonen.

Beskrive grafikk for bruk med programvare for skjermlesing
Hvis du vil at grafikkobjekter som illustrerer viktige begreper, skal beskrives i skjermlesere, må du oppgi en beskrivelse. Figurer og multimedia
gjenkjennes eller leses ikke av skjermlesere med mindre du legger til alternativ tekst i kodeegenskapene.

Med attributtet Alt-tekst kan du lage alternativ tekst som kan leses i stedet for å se på et bilde. ActualText er lik Alt-tekst ved at det vises i stedet
for et bilde. Med attributtet ActualText kan du bytte ut et bilde som er en del av et ord, for eksempel hvis det brukes et fint bilde i en initial. I dette
eksemplet gjør attributtet ActualText det mulig å lese initialen som en del av ordet.

Når du eksporterer til Adobe PDF, arkiveres attributtverdiene Alt-tekst og ActualText i PDF-filen, og de kan vises i Acrobat 6.0 og senere. Denne
informasjonen om alternativ tekst kan deretter brukes når PDF-filen blir arkivert fra Acrobat som en HTML- eller XML-fil. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Adobe Acrobat-dokumentasjonen.

1. Velg om nødvendig Vis > Struktur > Vis struktur for å vise strukturruten, og velg Vindu > Diverse > Koder for å vise Koder-panelet.
2. Velg Legg til ukodete objekter på menyen i strukturruten.
3. Hvis du vil være sikker på at bildet er merket som Figur, markerer du bildet og velger Figur i Koder-panelet.
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4. Marker Figur-objektet i strukturruten, og velg deretter Nytt attributt på menyen i strukturruten.
5. For Navn skriver du inn enten Alt eller ActualText (denne funksjonen skiller mellom store og små bokstaver).
6. For Verdi skriver du inn teksten som skal vises i stedet for bildet.

Gruppere sideobjekter i et artikkelobjekt
Bruk strukturruten til å gruppere sideobjekter logisk i et artikkelobjekt. Hvis for eksempel et sett med artikler går over flere sider, kan du opprette et
paraplyobjekt som skal inneholde disse artiklene i en enkelt gruppe. Disse paraplyobjektene kalles strukturobjekter. Du kan også gi navn til de
grupperte artiklene.
Merk: Du kan ikke angi koder for grupperte sideobjekter.

Hvis du vil gruppere sideobjekter, velger du Nytt objekt på menyen i strukturruten. Velg deretter artikkelobjektet i Koder-panelet, og dra
sideobjekter under det i strukturruten.
Hvis du vil angi et navn på grupperte objekter, høyreklikker du på artikkelobjektet i strukturruten, og deretter velger du Nytt attributt. For Navn
skriver du inn Tittel. For Verdi skriver du inn navnet på artikkelen du vil bruke.

Flere hjelpeemner

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet
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