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Spara olika utskrifts uppsättningar 

Förutsättningar I Karta Opti och Advicer kan obegränsat antal uppsättningar 
för utskrifter sparas och döpas till unika namn. Det går att 
öppna/skifta uppsättningar i förhandsvisningen. I en 
uppsättning sparas: 

1. Utskriftsområde 

2. Texter 

3. Symboler, t.ex. norr pil och skalstreck 

4. Bildorientering, stående eller liggande papper 
 

En sparad uppsättning kan du 
öppna via förhandsgransk-
ningen, antingen när du skall 
öppna denna 

 
Eller när du befinner dig inne i 
förhandsgranskningen. 

 
Det är alltid den kartan som 
du visar på skärmen som 
visas i uppsättningen. T.ex. 
om du skiftar från Fältkarta till 
Analyskarta, är det markkart-
erings karta som visas för 
samma fält på utskriften. Du 
får också alla kartor att se 
likadana ut för olika skördeår.   
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För att göra en uppsättning 
väljer du Skriv ut 

 
Och Välj utskriftsupp-
sättning 

 
Här väljer du Skapa  

 
Ange ett lämpligt namn och 
välj OK två gånger 

 
Skapa nu utskriftsområde i 
uppsättningen. Välj Skriv ut 

 
Och Rita utskriftsområde 

 
Se till att du är i rätt uppsätt-
ning och välj därefter typ av 
utskriftsområde och rita in 
område på kartan, gör om 
detta om du vill ha fler 
utskriftsområde på kartan. 

 
Förhandsgranska uppsätt-
ningen, placera område rätt, 
infoga texter och symboler 
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Ändra i en uppsättning 

Om du vill ändra utskrifts-
område i en uppsättning 
väljer du Skriv ut 

 
Och Rita utskriftsområde 

 
I rita utskriftsområde väljer 
du uppsättningen du vill 
redigera. Du kan nu välja att 
rita fler utskriftsområde eller 
redigera befintliga. Godkänn 
med Ok 

 
Om du vill redigera ett 
utskriftsområde väljer du 
Skriv ut 

 
Och Välj utskriftsområde 

 
Klicka därefter på området i 
kartan som du vill redigera, 
detta blir aktivt och möjligt att 
redigera. 

Vill du ta bort det aktiva 
området, väljer du Ta bort  

  
Och Ta bort aktivt objekt 

  
Godkänn med Ja 
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Ta bort uppsättning 

Ta bort en uppsättning genom 
att välja Skriv ut 

 
Och Välj utskriftsupp-
sättning 

 
Välj uppsättningen du vill 
radera och välj Ta bort  

Tänk på detta 

Om du skall rita in utskrifts-
område, skall du alltid vara 
noga med att se i vilken 
uppsättning du kommer att 
rita i. Väljer du fel kan mycket 
av ditt tidigare arbete med att 
skapa uppsättningar att 
spolieras. Skall du bara rita 
ett tillfälligt område skall detta 
alltid ske i uppsättningen 
Standard.  

 
 


