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Steg 1

Steg 4
Öppna din webbläsare och gå till
http://kampanjmotorn.moderat.se

Väljer du sid två med hjälp av pilarna i övre verktygsfältet kommer du till vykortets baksida. Här är
det likadant som tidigare, klicka på det objekt du vill
ändra i och se i vänstermenyn vilka redigeringsmöjligheter du har.

På första sidan väljer du vilket material du vill göra
och vilken mall du vill använda. I det här exemplet
väljer vi ”Vykort” och ”Vykort (M)”.

Steg 2
När du kommer in kan du enkelt välja vilket område du vill redigera genom att klicka på det. Du
kan också gå in via ”Välj objekt” i vänstermenyn
och klicka på det objekt du vill redigera. Endast de
objekt som är redigerbara syns i denna meny.

Steg 5
När du är nöjd med ditt material så klickar du på
knappen ”Skapa” längst ned till höger. Du får då
välja mellan att

När du har valt ett objekt ser du i vänstermenyn
vilka redigeringsmöjligheter du har – det kan vara
allt från att ändra färg på ett objekt (som i det här
fallet ”Färgruta”), flytta runt något objekt eller ändra
teckenstorlek på en text.

Steg 3
I övre kanten har du också ett arbetsfält. Här ser du
om du har möjlighet att t ex ändra storlek eller flytta
på objektet – då visas knapparna ljusa och klickbara.
Du klickar helt enkelt i det verktyg du vill använda:
• Med handen flyttar du runt hela materialet på
den synliga arbetsytan (detta ger ingen skillnad i
slutprodukten).
• Med nästa knapp, de fyra pilarna, flyttar du på ett
valt objekt.
• Knappen därefter gör att du kan ändra storlek på
ett valt objekt. Du håller helt enkelt nere musknappen och drar i objektet. Storleken ändras åt höger/
nedåt.
• Nästa knapp, pilen, gör att du kan rotera ett objekt. Den knappen är dock nästan aldrig aktiverad.
• Bredvid rotationsknappen finns pilknappar där
du bläddrar mellan de olika sidorna i ett flersidigt
material.
• Längst till höger i övre arbetsfältet finns zoomknappar om du vill kika närmare på något.

•

Öppna materialet direkt på skärmen och sedan spara ned det (öppnas i ett nytt fönster)

•

Ladda ned materialet direkt på din dator

•

Fortsätta redigera ditt material

•

Skapa nytt material - du kommer då till Kampanjmotorns förstasida och får börja om helt
från början

Tips
•

Om du har gjort något galet kan du alltid välja knappen ”Återställ” – då återgår objektet till
att vara som det såg ut från början.

•

Vill du ta bort ett objekt kan du – i de fall flyttverktyget går att använda – enkelt dra ut objektet på den gråa arbetsytan. Då kommer det inte med i det färdiga materialet.

•

Ska du skicka materialet till tryck? Glöm inte att klicka i ”Skärmärken” under ”Verktyg”.

•

Under ”Verktyg/färg” kan du välja om du vill att ditt material ska vara i svartvitt och om du
eventuellt vill inkludera en ICC-profil i det färdiga materialet.

•

När du redigerar ett flyttbart objekt kan du under vänstermenyns ”Verktyg/Flytta” välja exakt
var du vill att objektet ska ligga. Du kan också välja att centrera det, antingen horisontellt
eller vertikalt, så att du är säker på att objektet hamnar exakt i mitten om du vill ha det där.

•

Sist men inte minst – ta dig tid att pröva dig fram med de olika delarna i Kampanjmotorn.
Var inte rädd att göra fel, du kan alltid välja ”Återställ” eller helt enkelt gå tillbaka till startsidan och börja om från början.

Är det något som verkar konstigt eller har du problem med Kampanjmotorn?
Skicka ett mejl till kampanj@moderat.se så tar vi tag i problemet och hjälper dig så snart som
möjligt!

