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Word. Indsæt billede eller multimedieklip. - Word 2003.
Åbn en sang du har formateret i to spalter.
Du skal nu indsætte multimedieklip mellem to vers - et i hver spalte.
Placer cursoren efter et vers ved at klikke på en tom linie.
Vælg i menulinien: Indsæt -> Billede -> Multimedieklip.
Det åbner en menuboks med mange spændende muligheder.
Nu vil vi prøve et par af mulighederne.
Skriv i søgefeltet et søgeord. (Her efterår.)
I vinduet vises nogle billeder, du kan vælge imellem.
Klik på et af billederne indsætter billedet i dit dokument.
Hov! Billeder passer ikke!
Det er rigtigt. Derfor skal det formateres.
(Du kunne også have valgt: Clip Organizer… nederst i dialogboksen.)

Marker billedet ved at klikke på det. (Der kommer ramme om billedet.)
Vælg: Formater -> Billede.
I dialogboksen vælger du fanebladet Størrelse og ændrer Højde til f.eks. 3 cm.
Under fanebladet Layout vælger du: Foran tekst. (Til denne øvelse.)
Nu kan billedet placeres som du vil på siden.
Placer nu cursoren efter et vers i den anden spalte.
Prøv i dialogboksen: ”Indsæt multimedieklip” at vælge værktøjsknappen: Clips Online.
Det åbner en dansk side på Nettet - Internettet - med adgang til utallige billeder.
Vælg billeder på emnelinjen.
Skriv et passende søgeord i feltet: Søg på Billeder øverst på siden.
Resultatet af søgningen giver dig mange muligheder at vælge imellem. Bl.a. både billeder og
illustrationer.
Udvælg en illustration du synes passer.
Når du peger på det du vælger får du sikkert en af følgende to muligheder.
I begge tilfælle kan du få vist detaljer om billedet.
I det første kan du også
kopiere billedet eller du kan
hente billedet og gemme
det i din billedmappe.
Anden eksempel giver ikke
mulighed for at kopiere.
Højreklik på billedet er (som altid) et godt valg. DropDown menu. 
Vælg: Kopier.
Skift nu til din sang. Højreklik der hvor billedet skal placeres og
vælg: Sæt ind.
Tilpas billedet på samme måde som det første billede.
Gør sangen færdig og gem den.

Hvis du vælger Gem billede som... kan du gemme billedet i en
billedmappe på din pc.
Send billede... åbner en mail med billedet vedhæftet.
11 03 21

© Erik

Thisted.

