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Systemkrav
Krav til operativsystem og annen programvare
Minimumskrav
For å installere og bruke Spacemanager må du ha et av de følgende operativsystemer
med Microsoft Internet Explorer 5.01 eller senere installert på din maskin:
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 98 Second Edition
Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me)
Microsoft Windows NT 4 (Workstation or Server) med Service Pack 6a
Microsoft Windows 2000 (Professional, Server, eller Advanced Server) med siste
Windows service pack og kritiske oppdateringer tilgjengelig Microsoft.
Microsoft Windows XP (Home or Professional)
Microsoft Windows Server 2003 family

Krav til maskinvare
Minimumskrav
IBM-kompatibel PC, Pentium 90MHz prosessor eller tilsvarende (eller
minimumshastighet krevet av operativsystemet hvis denne er høyere) og 32MB RAM
(eller operativsystemets minimumskrav til RAM dersom dette er høyere).
Anbefalt maskinvare
IBM-kompatibel PC, Pentium 700MHz processor eller tilsvarende og 96 MB RAM eller
mer.
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Forberedelser til installasjon av Spacemanager
Riktig versjon av Internet Explorer
Spacemanager krever at du har installert Microsofts nettleser Intenet Explorer versjon
5.01 eller høyere på din maskin. Dersom du ikke har Internet Explorer (IE) installert,
eller du har en eldre utgave av IE, kan du installere IE6 fra Spacemanager CDen.
1.

Sett Spacemanager CDen inn i din maskins CD-ROM/DVD-ROM.

2.

Hvis installasjonsprogrammet starter automatisk skal du avbryte programmet.

3.

Start Windows utforsker (explorer) og velg din CD-ROM/DVD-ROM for å vise
innholdet på Spacemanager CDen.

4.

Åpne katalogen Extras

5.

Åpne katalogen IE6

6.

Dobbeltklikk på filen IE6SETUP.EXE og følg instruksene på sjermen.

NB. Det følger kun med engelsk versjon av IE6 på Spacemanager CDen. Hvis du
ønsker å installere en annen versjon av Internet Explorer kan du finne alle gjeldene
versjoner på adressen http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp

Riktig versjon av MDAC
Dersom du vet at MDAC ikke er installert på maskinen eller du i løpet av installasjonen
får opp følgende melding,
MDAC versjon 2.6 eller senere må være installert før du installerer denne
applikasjonen. Installeringsprogrammet for MDAC finner du under EXTRASkatalogen på cd-platen.
må du installere en nyere versjon av Microsoft Data Access Components (MDAC) på
din maskin.
En fungerende versjon av MDAC kan installeres fra Spacemanager CDen.
1.

Sett Spacemanager CDen inn i din maskins CD-ROM/DVD-ROM.

2.

Hvis installasjonsprogrammet starter automatisk skal du avbryte programmet.

3.

Start Windows utforsker (explorer) og velg din CD-ROM/DVD-ROM for å vise
innholdet på Spacemanager CDen.

4.

Dobbeltklikk på filen mdac_typ.exe og følg instruksene på skjermen.

Når MDAC-installasjonen er fullført og du eventuelt har startet maskinen på nytt (du får
beskjed om dette er nødvendig) er du klar til å installere Spacemanager.
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Installasjon
Vi anbefaler at du lukker alle programmer før du går i gang med installasjonen av
Spacemanager. Andre programmer og drivere som kjører på maskinen kan potensielt
hindre installasjonen og resultere i at Spacemanager ikke fungerer normalt.
Du kan når som helst avbryte installasjonen ved å klikke på Cancel-knappen.
1.

Sett Spacemanagerdisken inn i maskinens CD-ROM eller DVD-ROM.
Installasjonsprogrammet starter automatisk. Klikk på knappen Next>.

NB. Hvis du har deaktivert automatisk oppstart (AutoPlay), eller
installasjonsprogrammet av annen grunn ikke starter automatisk, gjør følgende:
Klikk på Start og velg Kjør (Run). I Åpne-feltet (Open) skriv: D:\Setup.exe (der D
er stasjonsbokstaven til CD-ROM/DVD-ROM) og klikk på OK-knappen.
Du skal da få opp dialogboksen vist ovenfor.
2.

Les gjennom lisensavtalenog kryss av for at du godkjenner den (I Agree) for å gå
videre.

Dersom du ikke aksepterer lisensavtalen vil du ikke kunne installere
Spacemanager.
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3.

Installasjonsprogrammet foreslår en katalog for installasjon av Spacemanager.
Hvis du ønsker å installere Spacemanager et annet sted på maskinen klikker du
på

Browse...-knappen og blar deg fram til ønsket katalog.
4.
5.

Klikk på knappen merket Disk Cost... for å få en oversikt over hvor mye plass du
har tilgjengelig på maskinens harddisk(er) og hvor mye plass som kreves av
installasjonen.
Merk av for om kun du eller eventuelt også andre brukere av datamaskinen skal
kunne benytte seg av Spacemanager etter endt installasjon.
Klikk på knappen merket Next> for å gå videre.

6.

Du har nå oppgitt alle opplysninger som behøves for å installere Spacemanager på din
maskin. Ønsker du å endre på noen av opplysningene klikker du på <Back-knappen.
Klikk Next>-knappen for å fullføre installasjonen.

7.

Når installasjonen er ferdig får du melding om dette av installasjonsprogrammet:
Installation Complete
XitePro Spacemanager has been successfully installed.
Click “Close” to exit.
Klikk på knappen Close for å lukke installasjonsprogrammet.
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Du finner en ny snarvei på Windows Skrivebord for å starte Spacemanager.
Dobbeltklikk på den for å starte programmet.

Du kan også starte Spacemanager fra Startmenyen i Windows. Har du Eindows XP så
velger du Start | Alle programmer | XitePro | Spacemanager. I andre versjoner av
Windows velger du Start | programmer | XitePro | Spacemanager.
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Første oppstart
NB. Dersom du ved oppstart får beskjed om at JET drivere mangler, må disse
installeres. Se side 31 i denne manualen.
Første gang du starter programmet vil du få opp dialogboksen Innstillinger

Her må du velge hvilken katalog du vil at Spacemanager skal lagre arbeidsfilene i.
Denne katalogen er separat fra programkatalogen og kan godt ligge et helt annet sted
på maskinen din (f.eks. på en annen hard disk hvis du har lite plass på stasjon c:). Du
kan også velge andre verdier for maksimum høyde/bredde på bilder som genereres av
programmet. Vi anbefaler at du beholder de foreslåtte verdiene.
Når du har angitt en katalog for lagring av data klikker du på knappen Lagre. Du får da
opp selve programvinduet.
Denne rutinen gjelder kun første gang du starter Spacemanager. Du vil ikke bli spurt om
instillingene neste gang du starter programmet, men du kan når som helst endre
instillingene ved å velge Fil | Instillinger i menyen.
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Registrering av Spacemanager
Uregistrerte installasjoner av Spacemanager er kun ment å fungere som
demonstrasjoner og vil ha sterkt innskrenket funksjonalitet. For å kunne lagre
vareinformasjon og komplette seksjoner samt eksportere data, må programmet
registreres. Dersom du ønsker å registrere en kopi av Spacemanager, ta kontakt med
XitePro DA eller en autorisert forhandler.
Start Spacemanager enten fra ikonet på Windows Skrivebord eller fra Start menyen.
Når Spacemanager er startet velger du Hjelp | Registrer i menyen:

I registreringboksen skriver du inn ditt brukernavn og det unike registreringsnummeret du
har fått utstedt av XitePro.
Klikk OK-knappen for å fullføre registreringen av programmet.
Se forøvrig http://www.xitepro.com for gjeldende lisenspolitikk og betingelser.
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Elementer i Spacemanager
I arbeidet med Spacemanager forholder du deg til fire hovedelementer.
1.
2.
3.
4.

Varer
Seksjoner
Vegger
Butikker

Varer registreres med tilhørende bilde og informasjon som bl.a varenavn, varenummer
og mål. Varer kan plasseres fritt i seksjoner. Seksjoner bygges opp uavhengig av
vegger og butikker, og kan derfor brukes fritt på flere vegger og eventuelt i forskjellige
butikker. Vegger registreres pr. butikk. En vegg kan således ikke brukes i flere butikker,
men man kan selvsagt sette opp identiske vegger med likt mål og innhold, men med
forskjellige navn, i forskjellige butikker.
Varer

plasseres i

Seksjoner

som settes
sammen til

Vegger

som tilhører
bestemte

Butikker
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Butikker
Registrer butikk
Start Spacemanager. I åpningsvinduet klikker du på knappen Ny butikk.

I dialogboksen Ny Butikk fyller du ut butikknavn og adresse.

Klikk deretter på Lagre. Butikken er registrert og synes i feltet Butikker øverst til venstre.
Du kan registrere så mange butikker du ønsker.
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Endre butikkinformasjon
Merk butikken i feltet Butikker og klikk på knappen Endre butikk.

Dialogboksen Endre Butikk vises. Du kan nå gjøre endringer i navn og eller
adresseinformasjon. Lagre endringene ved å klikke på knappen Lagre.

Slette en butikk
Merk butikken i feltet Butikker og klikk på knappen Slett Butikk.

Du blir bedt om å bekrefte slettingen. Klikker du på Ja-knappen (Yes) blir alle data
assosiert med den butikken, dvs. butikkinformasjon og vegger tilhørende butikken,
fjernet fra systemet. Seksjoner og vareinformasjon vil ikke slettes.

Velg Nei (No) hvis du ønsker å avbryte slettingen.

Sletting er permanent og kan ikke angres.
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Varer
Registrer varer
I menyen velger du Varer | Registrer varer.
Klikk på knapppen Åpne bilde, og velg et bilde fra en katalogene på maskinen din (lokal
hard disk, nettverk, CD, eller annet medium). Spacemanager aksepterer bildeformatene
JPEG, GIF, BMP, TIFF og PNG. Høyreklikk på bildet og velg Bruk hele bildet fra
hurtigmenyen.

Dersom du ønsker å benytte bare en del av bildet kan du enkelt beskjære det ved å
tegne et rektangulært omriss rundt den delen du vil bruke. Plasser musepekeren litt til
venstre og over det utsnittet du vil bruke. Hold venstre museknapp nede mens du drar
musepekeren nedover mot høyre. Når det røde rektangelet omgir det ønskede utsnittet
slipper du museknappen. Resultatet vises i feltet Varebilde til nederst venstre. Hvis du
er misfornøyd med utsnittet kan du gjenta prosedyren ovenfor så mange ganger du
ønsker.
Det anbefales å benytte bilder som er tatt mest mulig forfra (ikke i perspektiv) for å
oppnå en konsekvent fremvisning av varen uavhengig av plassering i seksjonen.
Bildebehandling i Spacemanager begrenser seg til å lage utsnitt. Eventuell ytterligere
bildemanipulering må gjøres i et bildebehandlingsprogram.
Fyll deretter ut de resterende feltene ned varenummer, varetekst, mål i centimeter, og
varegruppe. For å sikre konsekvent navngivning og redusere faren for forveksling,
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anbefaler vi konsekvent bruk av varenummer for å beskrive varen allerede fra starten av.
Benytt gjerne EAN eller lignende. Alle felter med uthevet tekst er obligatoriske. Dersom
varen er ment å henge på en peg, og rytteren ikke er en del av varebildet du bruker,
angir du høyden på rytteren i centimeter. Spacemanager tegner da inn en rytter med
angitt høyde og med bredde lik varen.
Obs. Angi mål på emballasjen, altså hvor stor plass varen vil oppta når den er lagt inn i
en seksjon på en hylle/pegrad.
Klikk på knappen Lagre vare. Varen er nå registrert og programmet er klart til
registrering av ny vare igjen.

Redigere varer
Du kan når som helst endre informasjonen om en bestemt vare. Hvis du har
skjermbildet Varer oppe klikk på knappen Åpne vare. Du får opp dialogboksen Åpne
vare. Bruk Varesøk eller Varegrupper for å finne den aktuelle varen. Merk varen du
ønsker å endre og klikk på knappen Åpne. Du kan også finne frem til varen ved å velge
Varer | Vis varer i menyen. Da får du opp dialogboksen Vis vare. Når du har merket
den aktuelle varen klikker du på knappen Endre.
Til sist kan du også åpne en vare for redigering via dialogboksen Vareinformasjon som
er tilgjengelig fra skjermbildet for seksjonsredigering. Dobbeltklikk på varenummeret i
feltet Varer til venstre i skjembildet, eller dobbeltklikk på en av varene som er lagt inn i
seksjonen du jobber med, for å åpne Vareinformasjon. Klikk på knappen Endre nederst
til venstre i dialogboksen for å åpne varen for redigering.

Slette vare
Velg Varer | Vis varer i menyen. I dialogboksen Vis vare finner du frem til varen du vil
slette. Merk varenavnet og klikk på knappen Slett. Varen blir slettet fra
Spacemanagers varearkiv. Skal du bruke varen i fremtidige planogrammer må du først
registrere varen på nytt.

Sletting er permanent og kan ikke angres.
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Seksjoner
Sett opp seksjon
I menyen velger du Seksjoner | Lag seksjon. Klikk på knappen Ny seksjon.

I dialogboksen Ny seksjon fyller du ut et beskrivende navn, evt seksjonsnummer på
seksjonen og angir høyde, bredde, og dybde i centimeter. Velg deretter farge på
hyllefronter og rytterfarge for pegvarer.

Klikk på Ok-knappen. Seksjonens gavler vises i programviduets arbeidsflate.

Sett inn hyller og pegrader i seksjon
Høyreklikk mellom gavlene og pek på Sett inn i hurtigmenyen. Velg Peg rad eller Hylle
etter behov.

Hyllen, evt. pegraden, legger seg inn i seksjonen ved musepekerens plassering.

Klikk på hyllen for å merke den. Valgt hylle vises med et rødt omriss og med et sett piler
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på hver side (Pilene benyttes ved horisontal fordeling av hyllen over vertikale skiller i
seksjonen. Se nedenfor).
Pek på den valgte hyllen, klikk og dra musepekeren oppover eller nedover for å endre
dens plassering i seksjonen. Når hyllen er markert vil det også opplyses om vertikal
posisjon i seksjonen.
Fortsett med å plassere nye hyller og/eller pegrader til du har en grafisk representasjon
av den endelige fordelingen i seksjonen.

Fjern hyller og pegrader fra seksjon
Dersom du vil fjerne en hylle/pegrad fra seksjonen høyreklikker du på den aktuelle
hyllen/pegraden og velger Fjern rad fra hurtigmenyen.
Du kan fjerne hyller og pegrader fra seksjonen, enten de er tomme eller fulle av varer.
Varer blir ikke slettet fra Spacemanager selv om du fjerner dem fra en seksjon.

Vertikal inndeling av seksjon
Spacemanager lar deg også dele opp pegrader eller hyller vertikalt innenfor samme
seksjon. Se eksempel til høyre. For å sette inn et vertikalt skille høyreklikker mellom
gavlene der du ønsker å sette inn et skille og velger Del vertikalt fra hurtigmenyen. Det
vertkale skillet vises som en loddrett, grå strek mellom gavlene.
Har du alt plassert hyller/pegrader i seksjonen, kan disse nå justeres mellom skillene.
Merk den aktuelle hyllen og klikk på de grå pilene på venstre eller høyre side av hyllen
(utenfor gavlene). Alle nye hyller/pegrader som legges inn vil i utgangspunktet ligge
mellom skillene rundt innsetningspunktet. Juster på tvers av skillene etter behov vha. de
grå pilene.
Du kan enkelt justere plasseringen av de vertikale skillene ved å merke skillet og dra det
frem og tilbake mens du holder venstre museknapp nede. Når skillet er markert vil det
opplyses om horisontal posisjon i seksjonen
Ønsker du å slette et skille høyreklikker du på det og velger Fjern deling fra
hurtigmenyen.
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Lagre seksjon
Vær nøye med å lagre arbeidet ditt ofte for å unngå utilsiktet tap av informasjon. Når du
er fornøyd med oppsettet av seksjonen klikker du på knappen Lagre seksjon.

Du får da opp dialogboksen Lagre Seksjon

Hvis du ønsker å gi seksjonen et annet navn enn det du oppga da du opprettet den,
endrer du bare navnet i feltet Navn. Det anbefales å skrive en liten beskrivelse av hva
seksjonen inneholder (eller skal inneholde) i feltet Beskrivelse/Kommentar.

Åpne en lagret seksjon
Hvis du ikke har en seksjon klar til å motta vare i skjermbildet ditt, kan du enten sette
opp en ny seksjon ved å følge trinnene i forrige avsnitt, eller hente opp en lagret seksjon
ved å klikke på knappen Åpne seksjon.

Du får da opp dialogboksen Åpne Seksjon som lar deg velge blant lagrede seksjoner.
Merk en seksjon og du får opp et miniatyrbilde av den sammen med eventuell
beskrivelse/kommentar. Klikk på knappen Åpne for å åpne seksjonen.
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Du kan også åpne seksjoner direkte fra menyen. Velg Seksjoner | Vis seksjoner i
menyen. Du får da opp dialogboksen Vis seksjoner.

I venstre del av dialogboksen vises en liste over lagrede seksjoner. Klikk på et
seksjonsnavn og en forhåndsvisning av den seksjonen vises i høyre del av
dialogboksen. Nedenfor forhåndsvisningen får du opp seksjonens mål og eventuell
beskrivelse/kommentar.
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Legge inn varer i seksjoner
I Spacemanager er det meget enkelt å legge varer inn i hyller, eller henge dem på
pegrader. Til venstre for arbeidsflaten ligger feltene Varesøk, Varegrupper og Varer.
Du bruker disse feltene for å finne frem til og velge den varen du ønsker å legge inn i
seksjonen.
Varesøk
Skriv inn hele/deler av navnet eller varenummeret på varen du ønsker å legge inn i
seksjonen. Jo mer du skriver inn, desto mer nøyaktig blir søkeresultatet. Søkeresultatet
vises i feltet Varer.
Varegrupper
Alle varegrupper du har registrert under registrering av enkeltvarer. Klikk på en
varegruppe og alle varer i den gruppen vises i feltet Varer.
Varer
Utvalg av varer basert på hva du har skrevet i Varesøk eller valgt i Varegrupper.
Når du har funnet fram til den varen du ønsker å legge inn merker du varen ved å klikke
på varenommerr én gang. Flytt deretter musepekeren inn på arbeidsflaten. Røde
firkanter angir hvor på seksjonen det er mulig å legge varen og hvor stor plass den vil ta.

Klikk en gang i den firkanten som best angir stedet du vil legge inn varen. Du kan flytte
vare manuelt langs hylla eller pegraden etterpå. Er varen dypere enn seksjonen vil det
komme en advarsel om dette, men det er likevel mulig å legge den inn i seksjonen.

Stabling av varer
Varer som ligger på en hylle kan stables i høyden ved å høyreklikke varen og velge
Stabling og Legg til. Tilsvarene Stabling og Fjern for å minke i høyden.
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Fjern vare fra seksjon
Ønsker du å fjerne en vare fra seksjonen høyreklikker du på den aktuelle varen og
velger Fjern vare fra hurtigmenyen. Varen blir fjernet fra seksjonen men blir ikke slettet.

Fordeling av varer på en hylle
Når du har fylt en hylle/pegrad med de varer du ønsker kan du justere den relative
plasseringen av varene enten manuelt eller automatisk. Ved manuell justering peker du
på varen, klikker og holder museknappen inne mens du drar varen til den siden du
ønsker. Ved automatisk justering høyreklikker du på den aktuelle hyllen/pegraden og
velger Vareplassering. Du får da to valg: Pakk varer og Spre varer.

Pakk varer vil justere alle varene på hyllen mot venstre, slik at de ligger tett inntil
hverandre. Spre varer vil fordele varene med innbyrdes lik avstand på hyllen.

Vareinformasjon
Under arbeid med seksjoner er detaljert informasjon om den enkelte vare tilgjengelig fra
feltet Varer til høyre i skjermbildet . Dobbeltklikk på varenummeret for å få opp
dialogboksen Vareinformasjon. Dersom du har åpnet en seksjon for redigering kan du
også dobbeltklikke på varene i selve seksjonen for å åpne Vareinformasjon.
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I dialogboksen vises varebildet og alle data som er registrert på varen.
Nederst til høyre, under varebildet, vises alle seksjoner den aktuelle varen ligger i.
Du kan ikke endre feltverdiene i denne dialogboksen, men du kan åpne varen for
redigering ved å klikke på knappen Endre. Lukk dialogboksen med Lukk-knappen.
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Visningsalternativer for seksjoner
Når du jobber med seksjoner har du tilgang til forskjellige visningsalternativer for å lette
arbeidet og tilpasse utskrifter.
Varebeskrivelse
Nederst til høyre i programvinduet kan du angi hvordan varer skal gjenkjennes i den
grafiske presentasjonen.
For at varer skal være greiest mulig å gjenkjenne skriver Spacemanager automatisk
Varenummer på hyllefronten under hver vare. Pegvarer får sitt varenummer påskrevet
rytteren.
Du kan også velge å vise varenes Koordinater på hyllefronter/ryttere. Ved utskrift av
seksjonen vil det da følge med en liste over koordinatene med tilhørende varenummer
på separate ark.
Vis dybde på hyllevarer
Kryss av for å få en forenklet dybdevisning av varer på hyller.
Vis ramme rundt hyllevarer
Kryss av hvis du ønsker at Spacemanager skal vise varens omfang på hyller med et sort
omriss.
Forstørrelse
Klikk på knappen Forstørrelse nederst i programvinduet for å ta seksjonen i nærmere
øyensyn.

Du kan forstørre visningen av seksjonen til forskjellige prosentverdier av arbeidsflatens
bredde. Maksimer programviduet for best effekt av forstørrelsen.
NB. Forstørrelsen må settes tilbake til redigeringsvisningen når du skal gjøre endringer i
seksjonen. Det er ikke mulig å legge inn nye -, flytte på – eller fjerne varer i forstørret
visning.
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Sletting av seksjoner
For å slette en seksjon velger du Seksjoner | Vis seksjoner i menyen. I dialogboksen
Vis seksjoner velger du den seksjonen du ønsker å slette og klikker deretter på knappen
Slett.

Sletting av seksjon innebærer ikke sletting av varer fra systemet. Kun selve seksjonen
blir slettet.

Sletting er permanent og kan ikke angres.
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Vegger
I Spacemanager er vegg definert av to egenskaper. For det første er en vegg et
navngitt, vertikalt areal med et bestem mål for bredde og høyde, angitt i centimeter. For
det andre er en vegg en sammensetning av seksjoner (reoler), satt inntil hverandre i en
bestemt rekkefølge. Vegger er butikkspesifikkke, dvs. alle vegger tilhører én bestemt
butikk. Vegger i Spacemanager kan ikke deles mellom to butikker, selv om butikkene i
realiteten inneholder identiske vegger.

Registrere vegg og angi mål for vegg
Vegger settes opp i skjermbildet Butikker. Hvis du har navigert deg bort fra dette
skjermbildet, velger du Butikker | Vis butikker i menyen. Velg butikk ved å klikke på
butikknavnet i feltet Butikker. Klikk på knappen Ny Vegg.

I dialogboksen Ny Vegg fyller du ut et beskrivende navn på veggen og angir høyde og
bredde i centimeter.

Klikk deretter på Lagre-knappen. Veggen er registrert og synes i feltet Vegger nederst
til venstre i programvinduet.
Du kan registrere så mange vegger du ønsker i hver butikk.

Sette opp seksjoner på vegger
Når du har bygget opp de nødvendige seksjonene kan du begynne å bygge opp
veggene dine med seksjoner. Velg Butikker | Vis butikker i menyen. I feltet Butikker
velger du den butikken du skal sette opp vegger i. Dersom du ikke ennå har registrert
noen vegger for denne butikken må du først gjøre det (se side 27 i denne manualen).
Når du har valgt butikk vil alle tilhørende vegger vises i feltet Vegger. Merk den veggen
du vil arbeide med.
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I feltet Seksjoner nedenfor arbeidsområdet ligger listen over alle seksjoner du har lagret.
Klikk på et seksjonsnavn og du får opp seksjonens mål, eventuell
beskrivelse/kommentar og et miniatyrbilde av seksjonen i forhåndsvisningen til høyre.

Klikk på knappen Legg til seksjon for å plassere seksjonen på veggen. Legg til aktuelle
seksjoner fortløpende. De vil automatisk plasseres til høyre for sist innlagte seksjon. Du
kan endre plassering senere. Spacemanager gir beskjed når det er for liten plass igjen
langs veggen til å legge inn flere seksjoner.

Endre vegg/Fjerning av seksjoner fra vegg
Åpne veggen du ønsker å gjøre endringer på. Klikk på seksjonen du ønsker å flytte.
Ovenfor seksjonen vil det vises tre knapper.

Klikk på en pilknapp for å flytte seksjonen en plass bortover i angitt retning.
Klikk på Fjern for å fjerne seksjonen fra veggen. Seksjonen blir ikke slettet fra systemet,
bare fjernet fra den aktuelle veggen.

Åpne seksjon for redigering fra veggvisning
Hvis du under arbeidet med veggen finner at du må gjøre endringer i en av seksjonene
behøver du kun å dobbeltklikke på den aktuelle seksjonen. Seksjonen åpnes da i
redigeringsmodus. Får å gå tilbake til visningen av veggen må du åpne den på vanlig
vis. Velg Butikker | Vis butikker i menyen. Merk riktig butikk og velg den aktuelle
veggen.
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Eksportering av bilder
Spacemanager inneholder funksjoner for å lagre enkeltseksjoner eller hele vegger som
sammensatte bildefiler. Dette er spesielt nyttig dersom du skal bruke bilder av
seksjoner/vegger i dokumenter som ikke er produsert i Spacemanager, eller sende
seksjoner/vegger som vedlegg i f.eks. e-post. Bildene blir lagret i JPEG-format.

Eksporter seksjon
Åpne seksjonen du ønsker å lage et bilde av. Velg deretter Seksjoner | Eksporter
seksjon i menyen. Du får opp dialogboksen Eksporter seksjon.

I feltet Bredde på bilde angir du hvor bredden på bildet som Spacemanager skal
generere. Dette er avgjørende for hvor stor plass bildefilen vil ta på harddisken din og
evt. hvor godt egnet det er til utskrift eller som vedlegg i e-post. Bredden angis i pixler
(bildepunkter) og vil dermed bestemme oppløsningen på det genererte bildet. Hvis du er
i tvil, anbefaler vi at du i utgangspunktet benytter den foreslåtte verdien. Senere kan du
eksportere bilder med både større og lavere verdi for så å sammenligne utfallet.
Klikk på Ok-knappen og velg navn og lagringssted for bildet.

Eksporter vegg
Åpne veggen du ønsker å lage et bilde av. Velg Butikker | Eksporter vegg i menyen
og velg navn og lagringssted for bildet.
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Utskrifter
Er maskinen din tilknyttet en skriver lar Spacemanager deg raskt skrive ut vegger,
enkeltseksjoner eller hyller.

Utskrift av seksjoner
Åpne seksjonen du ønsker å skrive ut. Dersom du ønsker å gjøre endringer i visningen
kan du gjøre det nå. Vil du se en forhåndsvisning av utskriften klikker du på knappen for
forhåndsvisning av utskrift.

Dersom dokumentet ser greit kan du skrive ut direkte fra forhåndsvisningsvinduet eller ut
lukke forhåndsvisningen og klikke på knappen Skriv Ut.

Utskrift av vegger
Åpne veggen du ønsker å skrive ut. Vil du se en forhåndsvisning av utskriften klikker du
på knappen for forhåndsvisning av utskrift. Dersom dokumentet ser greit kan du skrive
ut direkte fra forhåndsvisningsvinduet eller ut lukke forhåndsvisningen og klikke på
knappen Skriv Ut.
NB. Husk at du kan bruke Skriveroppsettet for å endre retning på utskriften mellom
stående (portrett) og liggende (landskap). Dette kan ha stor betydning for dokumentets
lesbarhet og generelle anvendelighet.

Utskrift av hyller
Under endring av seksjonen velger du hyllen/pegraden du vil skrive ut, og velger Skriv
ut rad fra hurtigmenyen.
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Tillegg. Installasjon av JET drivere
Dersom Windows gir beskjed om at JET drivere mangler eller må oppdateres må du
installere disse. Fungerende drivere finner du på Spacemanager CDen.

For Windows 98 og Windows NT
1.

Sett Spacemanager CDen inn i maskinens CD-ROM/DVD-ROM

2.

Avbryt installasjonsprogrammet hvis dette starter automatisk .

3.

Start Windows Utforsker (Explorer) og velg din CD-ROM/DVD-ROM stasjon for å
vise innholdet på CDen.

4.

Åpne katalogen Extras og dobbeltklikk på filen JET40SP7_9xNT.exe.

5.

Følg instruksene på skjermen

For Windows Me
1.

Sett Spacemanager CDen inn i maskinens CD-ROM/DVD-ROM

2.

Avbryt installasjonsprogrammet hvis dette starter automatisk .

3.

Start Windows Utforsker (Explorer) og velg din CD-ROM/DVD-ROM stasjon for å
vise innholdet på CDen.

4.

Åpne katalogen Extras og dobbeltklikk på filen JET40SP7_WMe.exe.

Følg instruksene på skjermen
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Spacemanager er produsert og distribuert av XitePro DA
Besøk http://www.xitepro.com for mer informasjon
om Spacemanager og andre XitePro produkter.

