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Brugerguide - Slet før anvendelse

Brug tekst typografier

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer. 

Klik ENTER, derefter TAB for at skifte fra 

et niveau til et næste

For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT+TAB

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk listeniveau bruges

Brug layouts

1. Klik på fanen Hjem

2. Klik på menupunktet Nyt Slide for 

at indsætte nyt slide

3. Vælg Layout for at ændre dit 

nuværende layout til et alternativt

Nulstil slide

1. Klik på fanen Hjem

2. Vælg Nulstil for at nulstille placering, 

størrelse og formatering af pladsholdere 

til layoutets oprindelige design 

Indsæt billede

På slides med billedpladsholder, 

klik på ikonet og vælg Indsæt

Beskær billede

1. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse

2. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens 

du trækker i billedets hjørner

Tips: Hvis du sletter billedet og 

indsætter et nyt, kan billedet lægge 

sig foran tekst og grafik. Hvis dette 

sker, højreklik på billedet og vælg 

Placer bagest

Hjælpelinjer

For at se hjælpelinjer

1. Klik på fanen Vis og sæt hak ved 

Hjælpelinjer

Tips: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer

For at justere dato

Gør dette som det sidste i din 

præsentation, så det slår igennem på alle 

slides

1. Klik på fanen Indsæt

2. Klik Sidehoved og Sidefod

(indtast evt. anden dato i feltet fast)

Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis 

det kun skal være på et enkelt slide



Identification of videos

➢ Traditionel manual search

➢ Lists from colleagues, researchers,…

➢ Extracts from harvests (Heritrix)

➢ Preparation: 

➢ Enter the URL’s in a spread sheet, eliminate duplicates
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Extracting the URL’s of the 
videos

➢ To approaches

1. With an external programme (googlevideo.com): https://github.com/rg3/youtube-

dl/blob/master/README.md#readme (regulary updated)

2. With a script made by the son of our colleague

➢ Important: 

Harvesting the video-URL’s extracted from youtoube-dl  before they

expire
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Replay of videos
➢ Fulltext search, SOLr Wayback (or Blacklight)

➢Result: Video replay from a black browser window, out of context

➢ Finding a video on YouTube.com

➢We get the frame, but the video doesn’t replay
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