
TRYKNING AF DIN SLÆGTSBOGTRYKNING AF DIN SLÆGTSBOG

Dette handler ikke om Dette handler ikke om 
”Hvad bogen skal/kan indeholde”, 
men kun om, hvordan du får din bog 
trykt til en rimelig pris



FØRST SKAL FORMATET BESTEMMESFØRST SKAL FORMATET BESTEMMES
 Du kan selvfølgelig bruge A4, som er det, du få med g g g , ,

standardpapiret i tekstbehandlingen.
 Alternativt kan du definere et hvilket som helst 

t kke a i  d  ø ke  at k i e åstykke papir, du ønsker at skrive på.
 Jeg har fundet frem til, at en bog i A4 med 150 sider 

og 50 sider med farvebilleder ville koste 282 kr. pr. og 50 sider med farvebilleder ville koste 282 kr. pr. 
styk

 Hvis jeg i stedet bruger formatet 17*22 cm med 200 
id   75 id  d f bill d  il i  bli  sider og 75 sider med farvebilleder vil prisen blive 

195 kr. pr. stk. – 250 sider – 216 kr.
 Begge dele ved et oplag på 1 – 24 stk Begge dele ved et oplag på 1 24 stk.



FORMATER TIL 17*22 CM



FORMATER TIL 17*22 CM



FORMATER TIL 17*22 CM



HUSK TYPOGRAFIEN HUSK –TYPOGRAFIEN 

 Det er meget svært at styre udseendet af 
tekstens udseende i en bog på mange sider hvis tekstens udseende i en bog på mange sider hvis 
man sidder og formaterer teksten manuelt.

 Her skal du huske at oprette nogle passende  Her skal du huske at oprette nogle passende 
TYPOGRAFIER



HUSK TYPOGRAFIEN HUSK –TYPOGRAFIEN 



HUSK TYPOGRAFIEN HUSK –TYPOGRAFIEN 



HUSK TYPOGRAFIEN HUSK –TYPOGRAFIEN 

D t å b dt k tDet var så brødteksten
Hvad med Overskrifterne?Hvad med Overskrifterne?



HUSK TYPOGRAFIEN HUSK –TYPOGRAFIEN 



HUSK TYPOGRAFIEN HUSK –TYPOGRAFIEN 



HUSK TYPOGRAFIEN HUSK –TYPOGRAFIEN 



HEREFTER SKAL TEKSTEN INDHEREFTER SKAL TEKSTEN IND

Hvis du har skrevet dine tekster ind i et Hvis du har skrevet dine tekster ind i et 
normalt A4 dokument, er der kun tilbage 
at markere teksten i det ”gamle” at markere teksten i det gamle  
dokument, Kopiere det og Indsætte det i 
det nye dokument med det format som din det nye dokument med det format som din 
bog skal have.

å       S   Når bogen er klar til trykkeriet. Skal der 
dannes en fil, som kan bruges til 
trykningen.



UDSKRIFT

 Når bogen er færdig  skal der laves en udskrift Når bogen er færdig, skal der laves en udskrift.
 Udskriften skal være en PDF-fil.
 MEN – normale PDF-filer er beregnet til 

”Skærmlæsning”
 Der skal derfor laves en PDF-fil i ”Trykkvalitet”
 Hvis man ikke kan det med de programmer, der  Hvis man ikke kan det med de programmer, der 

er til rådighed på computeren, er der et program 
på BoD, som det er gratis at anvendepå BoD, som det er gratis at anvende



TRYKKVALITET

I printervalgfeltet p g
vælges nu 
[Egenskaber…]
og iog i 
[Standardindstillinger] 
rulles ned til 
[Trykkvalitet], som 
vælges



JEG HAR VALGT BOD SOM EKSEMPEL



BOOKS ON DEMAND



GÅ PÅ OPDAGELSE PÅ SIDEN



VÆLG BOGENS STØRRELSE MV.



VÆLG BOGENS STØRRELSE MV.



NU BEGYNDES ET BOGPROJEKTNU BEGYNDES ET BOGPROJEKT

D ll d fDer rulles ned af 
siden til
[BoD Fun Bog]



NU BEGYNDES ET BOGPROJEKTNU BEGYNDES ET BOGPROJEKT



NU BEGYNDES ET BOGPROJEKTNU BEGYNDES ET BOGPROJEKT

Klik påKlik på
[START HER]



SÅ ER VI IGANG

Først indtastes
Bogens titelBogens titel
derpå
Forfatterens navnForfatterens navn
hvorpå der rulles 
ned af sidenned af siden



SÅ ER VI IGANG

Antal sider i 
bogen
Antal farvesider
FavesidernesFavesidernes
placering
Trykkvalitet
Derefter bogens 
format og 
udstyry



LISTEN MED FARVESIDER

Kan med fordel indskrives i et dokument, hvorfra den 
k i i d å b b illkopieres og indsættes, når bogen bestilles



PRIS OG STREGKODE



NU KAN
BOGEN

UPLOADESUPLOADES



DET TAGER
LIDT TID

AFHÆNGIG AF
BOGENS

STØRRELSE



Nå l d f diNår upload er færdig 
dukker næsten altid 
en linje op med
”Vis fejlrapport”
samt en knap med
[Åbn Udskriftvisning][Åbn Udskriftvisning]



”Vis fejlrapport” 
giver i dette 
tilfælde følgendetilfælde følgende, 
HUSK – der var 99 
sider med 
farvebilleder og et 
ikke specificeret 
antal sort/hvide antal sort/hvide
billeder



[Åbn Udskriftvisning] giver mulighed for at kigge bogen igennem





OMSLAG



Her er define‐
ret et stykke 
papir på 39 9 xpapir på 39,9 x 
26,0 cm i 2 
spalter med 

lt fen spalteaf‐
stand på 1,5 
cm og en mar‐
gen på 1,7 cm 
hele vejen 
rundtrundt



Kan man ikke selvKan man ikke selv 
finde ud af at lave et 
omslag til sin bog, kan 

klikk å [St tman klikke på [Start 
Easycover] og få hjælp 
der



Når man er klar med 
l h å domslaget, hvorpå der 

skal være indsat den 
stregkode, man blev 
præsenteret for ved et 
tidligere billede, skal 
omslaget selvfølgeligomslaget selvfølgelig 
uploades.
Hvis dette tager lang 
tid il ktid vil man se knappen 
med 
[Orientering pr. e‐mail]



Man skal slutteligMan skal sluttelig 
klikke på knap‐
perne med 
[ dk d l] f[Godkend Fil] for 
at godkende at 
man er indforstået 
med fejlrappor‐
terne



Nu er bogen uploaded og 
man kan gå videre.
Her viser siden, hvem der er 
logget in og med hvilken gg g
adresse man er registreret 
med i systemet, desuden 
kan man se hvilken bog derkan man se, hvilken bog der 
er indlæst Tryk nu på
[Videre >]



Nu skal der svares på omNu skal der svares på, om 
man vil accepterer BoD’s
kontraktvilkår



Dette er hvad, 
der er bestilt



Ef Af l iEfter Afslutnin‐
gen kommer 
man til bestil‐
lingen af bogen



Nu dukker enNu dukker en 
liste op med alle 
bøger, man har 

l d d luploaded til 
systemet.
Nu skal der 
klikkes på BESTIL
ud for den bog, 
der skal trykkesder skal trykkes



Nu skal der angives, 
hvor mange bøger 
d k l t kk fder skal trykkes af 
den pågældende 
titel.
Der skal angives til 
mobilnummer der 
kan sendes SMS tilkan sendes SMS til 
når fragtmanden 
kommer med 
pakkenpakken.
Bemærk – nu er 
priserne uden 
moms



Der skal nu vælges forsendelsesmetodeDer skal nu vælges forsendelsesmetode



Nu mangler man blot at godkende 
bestillingen. Nu er der igen kommet moms 
på alle priser Dvs bogen på 180 sider medpå alle priser. Dvs. bogen på 180 sider med 
99 farvesider ender på en pris på 267,64 kr.



Dette er så det endelige billede, læg mærke til, 
der har ikke på noget tidspunkt være brug for et p g p g
kreditkort. Sammen med bogen/bøgerne 
kommer en regning og et kontonummer, hvor 
pengene skal overføres tilpengene skal overføres til

Der står leveringstid 13 – 19 Dage, men de tidligere 
b k f 11 dbøger er kommet efter 11 dage



Mit valgsprog i denne forbindelse er: 
Bedre udkommen end fuldkommenBedre udkommen end fuldkommen

Og der er ingen, der forhindre dig i 
at arbejde videre med din slægt og 
om nogle år, kan du lave Udgave 2


