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Vejledning

til skabelonen - læs dette før du går i gang

Spørgsmål og godkendelse

Aflevering af færdigt hæfte

Er der spørgsmål, er I altid velkomne til at
kontakte AlmenNets sekretariat på almennet@almennet.dk eller ringe på 3376 2000.

Hvis hæftet skal trykkes

Når publikationen er sat op i skabelonen,
fremsendes en PDF-udgave til almennet@almennet.dk for feedback og korrektur.
Alle hæfter skal godkendes af AlmenNet inden de sendes til tryk.

Tryk af de færdige hæfte skal aftales med
AlmenNet, der også har kontakt til et trykkeri
(men det er også muligt selv at finde et trykkeri)
Bemærk: Det samlede antal sider, skal være
deleligt med 4, når hæftet skal trykkes.

Til tryk skal afleveres 2 PDF’er:

Omslag: For- og bagside + kolofon og siden,
der skal være på indersiden af bagsiden. 4
sider i alt.
Det skal være en fil med ”modstående sider”
og skæremærker.
Der skal lægges 3 mm ekstra ind i det midten
af omslaget til ryggen.
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1. Indhold: Alle siderne mellem kolofon og indersiden af bagsiden
Eksporteres som enkeltsider med skæremærker.
Trykte hæfter sendes til:
AlmenNet
Studiestræde 50
1554 København V

Når hæftet skal på web

Afleveres som enkeltsidet PDF med aktive
URL’er. Husk at flytte bagsiden om til sidste
side i den færdige PDF (det gøres efter filen er
eksporteret fra InDesign)
Webfilen sendes til: almennet@almennet.dk

Forside og bagside
Forside

Forsiden har helsidesbillede til kant - der vælges et nyt til hvert hæfte. Billedtekst og kreditering af forsidebilledet skrives ind i kolofonen.
Titlen skrives ovenpå en sort regtangel med
80% transparens, med hvid skrift - Se skabelonens forsiden for guidelines til tekst størrelser.
Logoet i nederste, højre hjørne findes i mørk
og lys udgave (inkluderet i skabelonen ”lag/
layers”) Vurder, hvad der er mest læsbart i
forhold til det valgte forsidebillede.

Bagside

Bagsiden har altid samme billede (inkluderet i
skabelonen). Kun den sorte regtankel og bagsideteksten ændres fra hæfte til hæfte. Se bagsiden af skabelonen for guidelines til tekst.
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Overskrift Bold 24/26

72/55
Overskrift bold
Faste sider i alle hæfter

Generelt om tekst og fonte

Kolofon

PC eller Mac

Placeres på allerførste side i alle hæfter
- informationerne rettes til i de enkelte hæfter

Indholdsfortegnelse

Tilpasses hver enkelt hæfte
Kun kapiteltitle skrives ind i indholdsfortegnelsen.

Andre typer sider
Forord/Indledning
Noter

Tomme sider med plads til læserens noter,
placeres bagerst i hæftet.
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Primær font er Helvetica, hvis du ikke har den
på din computer, skal du bruge fonten Open
Sans. Kontakt AlmenNet, hvis du ikke har nogen af de nævnte fonte.

Paragraph styles

De fleste typer af tekster er predefineret i paragraph styles i skabelonen. Hvis du bruger
’Open Sans’ skal du bruge de styles, hvor
’PC’ ingår i navnet. Eks. ”PC brødtekst”
Overskrifter i brødteksten, skal justeres manuelt (se afsnittet om overskrifter i brødtekst)

Versaler

Tekster - hverken overskrifter eller brødtekst,
må skrives udelukkende med versaler.

Farver

Brødtekst

AlmenNets farvepalette er predefineret i
skabelonen - eksempelvis ”AlmenNet Petroleum”. Brug så vidt muligt kun farver, som
indgår i skabelonen.

Placereing af tekst

Hæftets primærfarve er AlmenFuchia

En tekstkasse er 85 mm bred . Højden på
spalterne kan justeres efter indholdet på side.
Men gå efter skabelonens guidelines.

Kapiteloverskrifter
De store fuchiafarvede overskifter er defineret i paragraph styles. Én med stor tekst
og én med mindre tekst. Den mindre tekst,
skal kun bruges, hvis overskriften er lang.
Overskiften placeres, så overkanten af bogstaverne rammer den øverste guidelinje, der
er i skabelonen. Hvis den store tekst er nødt
til at være i to dæk, er det øverste kanten på
den nederste linje, der skal ramme guidelinjen.

Tekstspalterne skal placeres inden for de
guides som skabelonen er født med. (de kan
ses, når du arbejder i ”normal” view)

Afsnit/delinger

Ved nyt afsnit skal der være dobbelt linjeafstand. Se om linjerne flugter - også på den
modstående side.
Vær opmærksom på horeunger og uheldige
orddelinger (eks. en deling midt i en webadresse) skal man også selv justere - evt. ved
spatiering.
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Den nederste sætning skal
helst være længere end den øverste

Overskrifter i brødtekst

Brødteksten er defineret i paragraph styles.
Men de forskellige overskrifter i brødteksten
skal man justere manuelt. Der er to overskrifts-niveauer i brødteksten.

Niveau 1:Bold, sort, 18/14 pt.
Sort, bold tekst. Der skal være mellemrum til
brødteksten under. Mellemrummet skal være
i punkt 14/14

af siden, skal der ikke også være en ”logoblomst”

Quotes og citater
Quotes

Quote-tekst og tegn er predefineret. De placeres så overkanten af citationstegnet og
bogstaverne rammer øverste guidelinje.
Se eksempler på quote øverst på siden.

Niveau 2; Bold, petroleum, 14/14 pt.

Citater i brødtekst

Logo-blomsten

Eks: En ejendomsfunktionær fortalte, at han
fredag formiddag bruger flere timer i fælleshuset på at tælle bestik, glas og tallerkner, ”så
kan der dækkes et bord til 60, hvor det hele er
ens.”.

Der skal ikke være mellemrum ned til brødteksten.

Logo-blomsten sidder kun på ulige sider.
Hvis der er en kapiteloverskrift på et ulige
sidetal, eller det er et langt quote i toppen
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Citateter i brødtekst, skrives med kursiv:

Billeder og billedtekster
Billeder

Fotos kan enten være helsides eller placeres
indenfor samme guidelines som brødteksten.
Der kan være tekst ovenpå helsides billeder,
hvis de placeres oven på en sort tekstboks,
som eksempplet herunder. Tekstfarven skal
skiftes til hvid.

Billedkreditering

Fotos krediteres i kolofonen.
Foto-inspiration til, projekter I ønsker at henvise til, kan fås ved at gennemgå AlmenNets
Inspirationskatalog på www.inspirationskatalog.dk. Skriv til almennet@almennet.dk for
at få billederne i høj opløsning. Henvisning til
inspirationskataloget skrives i kolofonen.
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Farvede bokse

Links

Fremhævning af tekst
Har du tekst du gerne vil fremhæve, kan du
bruge en farvet tekstboks med rundede hjørner som baggrund. Hold dig til de guidelines
som skabelonen er født med, når du placerer
teksten.

Ved henvisnininger til websider, lægges der
hyperlink på teksten. (Vælg teksten, der skal
have link -> Åben Hyperlinks panel, vælg
”Nyt Hyperlink” og indsæt webstien i URLdesitnationen.) Links i forbindelse med brødtekst, skal markeres med AlmenNet Petroleum - Vær opmærksom på, at links kan gå
i stykker, hvis man efterfølgende redigerer i
teksten. Hvis det er tilfældet, skal linket laves
på ny.

Overskrifter
Oversrifter i en farvet boks skrives med bold
18/14 pt
Under-overskrifter, skrives med Bold 14/14
pt.
Farver
Ret tekst-farven til, så det altid er læseligt
Hold tekstfarver sort eller hvid oven på farvede bokse.
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Til farver på boksen, kan der vælges mellem
AlmenNets farver (se i skabelonens farvepalet). For bedst muligh læsbarhed, kan det
være nødvenigt at justere på transparensen.
Husk hele tiden på læsbarhed og vurdér ved
hver enkelt farvet boks!

Kontakt AlmenNet for at få links til projektets side på almennet.dk. Generelt må lange
URL’er ikke skrives i publikationen. Skriv fx.
”almennet.dk/projekter” og læg det præcise
hyperlink på teksten. Alle hyperlinks skal forkortes med Googles URL Shortener (https://
goo.gl/).
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Bagside teksten er defineret i paragraph styles (hvis
du sidder ved en PC, så vælg den paragraph style,
det står PC ud for).
(Light, hvid, 18/21,6 pt. Fast for- og bagkant)
Den sorte baggrunds forlænges eller forkortes efter
behov.
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