Hvordan bruger man Hypersnap 6.
< Ctrl+Shift+r > betyder at du skal trykke Control og Shift samt R ned på samme tid.
(start udklip af billede)
På samme måde når du vil hente en tekst, så bruger du:
< Ctrl+Shift+t > betyder at du skal trykke Control og Shift samt T ned på samme tid.
Når du har startet Hypersnap, så tryk på ” _ ”
ligge i baggrunden.

så den kommer til at

Så går du ind i AO.
Og finder det opslag som du skal bruge. F.eks.:

Det er svært at læse. Så går du op i % så du evt. har den halve bog fylder skærmbredden.

75% er måske passende,
men prøv lige 100%
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Det ser bedre ud, for du har det
hele med fra venstre bogside,
og så passer det også at du kan
få det hele indførslen om den
person i 2 billeder + et par små
billeder med AO Opslag, Side
nr. og begivenheden.
Og hvilken kirkebog det
handler om.
Hvordan gør du så?

< Ctrl+Shift+t >
Hvis du vil starte med kirkebogen:
Den kan du lave som billede med < Ctrl+Shift+r > eller
som tekst med < Ctrl+Shift+t > :
1892 - 1921, Rørvig, Ods, Holbæk / data/kirkeboeger1892/374/3/005/0139a-CD.Jpg.

Hvis du vil have teksten så trykker du < Ctrl+Shift+t > og så kommer der et ┼ frem,

som du placere pilen i det ene hjørne af det du vi klippe ud.
Og så trykker du venstre museknap, og nu trækker du krydset op til det modsatte hjørne
og trykker igen venstre museknap, så har du udklippet din tekst. Hvis Hypersnap
boksen ikke lige springer frem selv, kan du trykke på ikonet
nede på
værktøjslinijen i bunden af skærmen. Så skulle hypersnap komme frem.
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Nu kan du kopiere teksten
over i dit Word dokument. Enten med Højre museknap og ”kopier” eller <Ctrl+c> og i
Word højre mus ”sæt ind” (paste) eller <Ctrl+v> .
Nu er du klar til næste billede, om det er begivenheden
Opslag nr.
udklip, nemlig:

eller

, eller selve indførslen. Men det er samme princip til alle disse

Ind på AO opslaget igen

Udklip billede (gentages for hvert billede):
Trykker du < Ctrl+Shift+r > og så kommer der et ┼ frem, som du placere pilen i det ene
hjørne af det du vi klippe ud.

(for opslag nummer) Og så trykker du venstre

museknap, og nu trækker du krydset op til det modsatte hjørne
venstre museknap, så har du udklippet dit opslaget ud som billede.

og trykker igen

nu trykker du ”kopier” som normalt (nævnt lige før), og
sæt ind i Word dokumentet.
Og hvis du vil gemme billedet som JPG filer. Så kan du gå op i ”File” og ”Save as” eller
du kan også gemme som ved at trykke < Ctrl+ s > og så er det som du plejer at gemme
alle andre filer med ”Gem som”.

Så gentager du ”Udklip billede (gentages for hvert billede):”
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