En nem måde at importtere “Egne symboler”
s
till symbolsam
mlingen i Pictto Selector
Hvis du har en mappe med
m billeder, du gerne vill give til andre eller lave en nem impoort til til dig selv, skal
du:
• Lægg alle billedeerne i en map
ppe og giv m appen et navn der passe
er til billeder ne. Det kunn
ne
eksempelvis væ
ære "Blomste
er".
• Oprret en zip fil af den pågæ
ældende mapppe. For ekse
empel: Blomsster.zip (Højrreklik på mappen, vælg
”send til” og dernæst ”zip-kkomprimerett mappe”.
n mappe ved siden af denn oprindelige
e, der
• Derr oprettes en
hed
dder det sam
mme, men he
edder .zip til efternavn.
• Du skal nu omdøbe filens effternavn. Du kan normalt ikke se en
fils efternavn, men
m det kan du få lov til aat se dem, hvvis du går
ind i ”Kontrolpaanel”, vælgerr ”Mappeinddstillinger”, vælger
v
fanebladet ”Vis” og fjerne fluebenet vedd ”Skjul filtyypenavn for
ken
ndte filtyper.
• Om
mdøb filen til Blomster.pspictos
• Sen
nd den til den
n person, du vil give billeederne til (ogg som har
Pictto Selector)
• Dob
bbeltklik på filen
f
og billed
derne vil blivve importere
et og lagt
sym
mbolsamlingeen “Egne sym
mboler” (elleer i netværks symboler
hviss Picto Selecttor er installeret i et netvværk).
De importerede symboller vil være at
a finde I kateegorien “Blo
omster”. Kate
egoriens navvn bestemme
es af
filnavnet, deer I eksemplet er Blomstter. Kategorinnavnet er filnavnet frem til første puunktum.
Derfor kan m
man sidenheen øge antalllet af symbo ler i en oprettet kategori.
Blomster.psspictos vil væ
ære at finde I kategorien Blomster.
Hvis man seenere vil tilfø
øje flere symboler til den samme kate
egori, skal man navngivee på samme måde
m
– blot
skrive et ”veersionsnumm
mer som .v2,, v3 osv.
Således vil B
Blomster.v2.pspictos ogsså blive placeeret I kategorien Blomste
er.
Billederne vvil blive udpaakket til map
ppen “Picto SSelector\User Pictos”.
Af hensyn til effektivitetten og for ikkke at gøre fæ
ærdige overlæ
æg unødigt tunge,
t
er derr nogle anbefalinger der
bør følges (gganske som i eksempelvis Boardmakker):
• Stø
ørrelsen på billeder
b
bør ikkke være meere end 283xx283 (man ka
an bl.a. brug e dette værkktøj:
http
p://imageressizer.codeple
ex.com/) elleer resize alle i Irfan View
• Putt gerne billed
derne I unde
ermapper.
• jpgg, png, sort/h
hvide svg, em
mf and wmf ffiler kan brugges
a gå ind undder Indstillingger>Egne sym
mboler.
Du kan sideen fjerne billeederne ved at
Bemærk!
Symbolsam
mlingen Egne
e Symboler skal være vallgt for at man kan finde de importerrede symboler!

