Mallverktyget
https://internwww.svenskakyrkan.se/kommunikation/mallverktyget

Hitta mallverktyget
2.

Det finns flera sätt att
hitta mallverktyget.
Här är ett:
1.
2.
3.

Gå till nationella
intranätet.
Skriv in
”mallverktyget”
i sökrutan.
Länken till
mallverktyget
kommer upp som
första träff.

3.

1.

På mallverktygets sida
på intranätet finns
information om
mallverktyget och en
bit längre ner på sidan
hittar du vanliga
frågor och svar.
Den inringade röda
knappen tar dig till
verktyget.

[Mallverktygets sida på intranätet]

Klicka här

Att tänka på!
Mallverktyget
fungerar bäst med
webbläsaren Chrome.
1.

I Arkivet samlas
alla dina sparade
mallprojekt.

2.

Klicka på Skapa
material för att
starta ett mallprojekt.

1.
[Startvy – två alternativ]

2.

Välj den mall du vill
börja arbeta med.

[Mallarna]

Snabbknappar
för Ångra
och Gör
om.

Här visas den mall
du valt och som
du kommer
arbeta i.

Du kan se de olika alternativ som erbjuds för
olika funktioner genom att klicka i den lodräta
menyn – sidor – text – ändra i mall – resurser.
Alternativen som finns för de olika delarna
kommer visas i fältet ovan.

[Beskrivning av arbetsyta]

Snabbknappar för
hur mallen ska visas.

Förstora/
förminska

Här visas varningar om
en bild är för lågupplöst eller om
texten är för lång för textblocket.

*
Du kan ändra typsnitt,
storlek samt färg. Både
valbara typsnitt och
färger är enligt Svenska
kyrkans grafiska profil.

[Text]

När du vill ändra texten i
din mall, klicka på Text i
den lodräta menyn*, så
alternativen för text visas.

*
För att komma åt
bildalternativen klickar
du på bilden som då i
vänstra fältet öppnar de
olika alternativ för bild
som finns.

I denna del kan du beskära bilder,
hämta bilder från bildbanken Ikon
eller ladda upp egna bilder.

[Bild]

För att
bläddra bland
sökresultaten
scrollar du
med detta
reglage.

För att hitta alla bilder
i Ikon skriver du in ett
sökord i sökrutan.

När du hittat din bild klickar du på
den, håller ner musknappen och
drar den till bildrutan i mallen och
släpper. Kom ihåg fotografens
namn!

[Hitta bilder]

När det visas ljusblå
punkter runt en bild, är
det möjligt att justera
höjden på bilden och
därmed också textfältet.
(fungerar inte i alla
mallar).

Om bilden hamnar fel,
klicka på Beskär bild

1

2

I fältet ovan kan du flytta bilden genom
att klicka på den och dra den i rätt läge.
Här kan du också justera storleken genom
att dra i de ljusblå hörnreglagen (1). Den
blå punkten på sidan (2) möjliggör fri
rotation av bilden. Du kan hela tiden se
vad som händer i din mall till höger.

[Om bilden hamnar fel]

1.

1. Klicka på fliken ”Egna bilder”
2. Ladda upp din bild eller
logotyp (behöver bara göras en
gång). Din bild/logotyp finns nu
sparad bland ”Egna bilder”
3. Precis som med övriga bilder
så drar du bilden/logotypen och
släpper den i avsedd ruta

3.

2.

[Ladda upp egna bilder]

Klicka i rutan ovan om du vill lägga
till samarbetspartners.

När rutan är ibockad kommer två
bildplatser att visas i mallen. Klicka
på någon av dessa och välj den
logotyp du vill lägga till från
bildbanken eller från egna bilder
och dra till bildrutan. En del mallar
medger att du kan justera
storleken på logotypen.

[Lägga till samarbetspartners]

Ladda ner lågupplöst innebär att filen laddas ner till din
dator, utan skärmärken, i en bra upplösning för utskrift,
webb, facebook och även tryck.
Är det en fil som ska skickas till tryckeri bör du hålla koll så
det inte finns någon varning för dokumentet. Finns det en
sådan beror det sannolikt på att du har valt en bild som inte
har tillräckligt hög upplösning.

[Spara och ladda ner]

När du är färdig med din mall,
klicka på spara och välj ett
namn på din mall. Då finns
den kvar i verktyget till nästa
gång. Du kan alltid gå tillbaka
till mallen i arkivet och göra
ändringar senare.

I de mallar du sparat till arkivet
finns olika alternativ att välja för
sin mall:
Beställ – om du inte har egna
utskriftsmöjliheter kan du
beställa tryck här. Pris med mera
framgår direkt. Vill du fixa detta
själv hos en lokal aktör så väljer
du att istället ladda ner filen.
Redigera – klicka på redigera för
att redigera ditt sparade
dokument.
Kopiera – om du vill skapa ett
nytt mallprojekt utifrån mallen
väljer du Kopiera.
Ladda ner högupplöst – innebär
att du får en pdf med
skärmärken
Radera – innebär att du raderar
din mall. Den går då inte att få
tillbaka.

[Arkivet]

Hur gör jag en pdf till jpg?

Alla mallar som skapas blir i pdf-format när du sparar ner dem. Om du vill konvertera dessa till ett bildformat (JPG) för t ex
bildskärmar, facebook, webb och inte har tillgång till ett bildbehandlingsprogram kan du konvertera via onlinetjänster som
är gratis. Ett exempel på detta och som är enkel att använda är https://smallpdf.com/sv/pdf-till-jpg

Steg 1

Steg 2

Dra och släpp
din fil här

Välj detta alternativ

Steg 3
Klicka på gula
knappen och
konverteringen börjar

Steg 4
Din bild är klar. Klicka på filen så
sparas den till din dator som en jpg.

Mallverktyget i Svenska kyrkan

Det finns en facebookgrupp som heter Mallverktyget i Svenska kyrkan. Där är det möjligt att ställa frågor om verktyget
och ta del av andras tips och erfarenheter. https://www.facebook.com/groups/annonsverktygprintondemand/

Behöver du hjälp?
Om du har frågor om verktyget eller behöver teknisk support kontaktar du kanslistöd på:
https://kanslistod.svenskakyrkan.se/
telefon: 010-18 19 200 (knapptryck 3)
eller e-post: kanslistod@svenskakyrkan.se

