November 2021

Vejledning i levering af materiale til det nye klubblad.
1) Tekst og billeder - 1 video.
2) Billedredigering - 4 videoer.

1) Vejledning om levering af tekst og billede til Klubbladet.
For at gøre produktionen af klubbladet så enkel som muligt er der brug for at man gør brug
af Klub Allerød NYTs online platform til indlevering/produktion af tekst og billeder. På den
måde kan vi nemt finde tekst og billeder og uploade dem til Klub Allerød NYT i stedet for at
skulle hente fra sms, mail og ikke mindst Publisher.
Inde på platformen, som ligger i Google Docs, findes en mappe der hedder Klub Allerød
NYT.

Her er linket til platformen Klub Allerød NYT hvor i kan oprette mapper og uploade tekst og
billeder: Link til Klub Allerød NYT - Google Docs

Som man kan se er der fire mapper i Klub Allerød NYT mappen - en for hver klub.
I din klubs mappe opretter du så en ny mappe for din artikel gruppe.
Skriver du f.eks. til Hobby laver du en mappe der hedder Hobby. Dine fremtidige artikler til
Hobby kan du så lægge i den.
Vigtigt er at man selvfølgelig at angive måned og år i det navn man giver sin artikel. F.eks.:
Hobby nov 2021.
Her på platformen kan du nu skrive din tekst eller copy/paste den ind fra et andet program
du foretrækker. Efterfølgende kan du upload dit billede. Tekst og billede burde nu ligge i sin
egen mappe lige til at finde.

Her under er der en vejledning på video hvor der vises hvordan i uploader tekst og billede til
bladet: Link til video vejledning i upload til Klub Allerød NYT
Link til video: Vejledning i upload af tekst og billede til Klubbladets Google Docs platform

2) Vejledning om billeder til Klubbladet - Klub Allerød NYT.
Billeder der skal bruges i klubbladet skal have et bestemt format nemlig 1000 x 657 pixel
eller svarende til ca. 3:2 ratio for at passe og fremstå uden mærkelige rammer i artiklen.
Det er også vigtigt at de hverken er for små eller for store hvad KB/MB (Kilobyte/Megabyte)
angår. Er billedet for stort bliver siden for tung da der skal downloades for meget hver gang
man åbner en side. Med andre ord er det perfekte billede i grove træk mellem 90 og 300 KB
og i formatet 1000 x 657 pixel/ca. svarende til 3:2 ratio.
Hvordan får jeg så det? Til det formål kan man bruge et program der hedder Canva som er
et online grafik program. Der er et link til login og password i mail.
Der er i grove træk tre scenarier for brug af billeder til klubbladet:
●
●
●

Brug af billede fra Internettet.
Brug af stock foto fra et billedbibliotek.
Brug af egne billeder.

Brug af billede fra internettet.
Du vil gerne bruge et billede fra nettet. Når du har fundet nogle mulige du kan bruge er det
vigtigt at checke rettighederne på billedet.

Her er det vigtigt at man går hen yderst til højre og klikker på “værktøjer”.

Så klikker man på “Creative Common-licenser” og de billeder der nu kommer frem kan alle
bruges vederlagsfrit. Når billedet er fundet kan man checke properties og se om det har den
rette størrelse. Hvis ja downloader man. Billedets format er med sikkerhed ikke det rette og
skal derfor justeres og her bruger vi grafikprogrammet Canva. For at se hvordan du justerer
billedet i Canva er der lavet to videoer hvor du kan se hvordan man gør:
Link til video: Brug af billeder fra internettet
Brug af stock foto fra et billedbibliotek.
Du er allerede inde i grafikprogrammet Canva eller logger ind via link og password fra mail.
Du skal nu vælge et billede fra Canvas billedarkiv.
Når du er inde og klar trykker du på fotos/Photos ude til venstre. Øverst er der et søgefelt
hvor du skriver et stikord til det du leder efter. Se video hvor der gennemgås hvordan man
vælger et arkivbillede i Canva.
Link til video: Brug af Stock Fotos
Brug af egne billeder.
Du vil gerne bruge et eller flere billeder evt taget på en smartphone til en artikel.
Dine billeder skal for, at kunne bruges, arrangeres inden i en ramme svarende til vores
billedformat på 1000 x 657 pixel eller svarende til ca. 3:2 ratio. Nogenlunde sådan her:

Det kan være lidt af en “pilfinger” opgave at få arrangeret billederne på en ordentlig måde
men et godt råd er ALTID at tage billederne på den lange led af telefonen. Så er de meget
nemmere at arrangere. Se video hvor flere billeder arrangeres ind i en ramme.
Link til video: Brug af egne billeder
Smartphone redigering: En anden og smart måde at få flere af sine egne billeder
arrangeret i en 3:2 ratio form kan være at bruge mobil appen Pic Collage. Her kan du rimelig
enkelt få telefonen til at arrangere dine billeder på en fin måde og derefter lave et billede
som du sidenhen kan bruge i din artikel.
Link til video: Arrangement af egne billeder i Pic Collage (Smartphone/Iphone)

