
fotó kicserélése:

1.legyen kijelölve a kép
2. alakzatformátum / alakzat kitöltése / kép 

a file-ból ki lehet tallózni mindenkinek a saját fotóját
NAGYON FONTOS! a kép csak szabályos négyzet alakú lehet, különben sajnos összetorzítja a program



fotó kicserélése:

ez egy régebbi típusú word képernyőfotója, ha valakinek ilyen van, kicsit más a menürendszer, de ugyanazt 
az ikont kell használni, bekarikáztam, a lényeg, hogy a kitöltésre kell menni, azon belül a kép-et választani, s 

betallózni a NÉGYZETRE vágott fotót



Név csere:

1.legyen kijelölve a valakinek a neve szövegdoboz
2.duplán rá kell kattintani a “Valakinek Aneve” feliratra
ekkor ideiglenesen felugrik egyense vonalba a szöveg, de nem kell tőle megijedni

3. be kell gépelni az aktuális nevet
4. majd mellette kattintani egyet valahol a kék üres részen

ekkor visszaugrik az eredeti köríves vonalra a szöveg



Szöveg csere:

1.duplán bele kell kattintani a szövegbe, 
2. s egyszerűen át kell gépelni a kívánt változatra

3. majd szintén mellé kattintani valahol a kék üres részen

Ízlés szerint lehet változtatni a betűtípuson, betűméreten stb. 
annyi javaslatom van, hogy lehetőség szerint maradjon 

függőlegesen és vízszintesen is középre rendezve a kék kör háttérhez viszonyítva.

Javaslom, hogy a HELYSZÍN: és IDŐPONT: feliratok maradjanak,  
a kitöltős résznél pedig hagyjuk meg a vékonyabb betűtípust, amivel szedve van. 
Ha valakinek hoszabb a szövege, akkor lehet kicsit kisebbre venni a betűméretet,  

ha valakinek rövidebb, akkor akár lehet növelni is.



PDF mentés:

Sajnos tapasztalatom szerint az új word nem enged JPEG formátumot exportálni,
viszont az interneten lehet találni különböző oldalakat, ahol akár program letöltése nélük is  

át lehet konvertálni a PDF-et, vagy a word doksit JPEG formátumra. 
Aki otthon nyomtat, nyugodtan nyomtassa közvetlen a word file-t, illetve a nyomdánál is bátran 

meg lehet próbálni a word file-t is vinni, a mintában használt Arial betű biztosan van  
a nyomdákban is. De javaslom, hogy mindig kérjetek egy példány próbanyomást!!!

PDF exportálásnál (és természetesen JPEG esetén is) a legjobb felbontást kell választani,  
ami nyomtatáshoz a legmegfelelőbb. Ez programonként eltérő , hogy milyen beállítási megneve-
zések vannak, de ha esetleg lehet konkrétan választani, akkor mindig a 300 dpi-t jelöljétek be, az 

eredményez nyomdai minőséget.

A kész anyagnál minden esetben javaslok próbanyomtatást, mielőtt nagy mennyiségben  
nyomtatásra kerül az anyag - bár nagyjából a számítógép kijelzőjén is elég jól látszik, ha netán élet-
len. Ezek a word plakátok jelenleg A4 méretre vannak beállítva, de nyugodtan kérhetitek a nyom-

dában A3 méretre a nyomtatást, mert nagyfelbontású alapot tettem rá,  
aminek A3 méretben is tökéletesen élesnek kell lennie. 

 
TEHÁT AZT MÉG HANGSÚLYOZNÁM, HOGY A WORD-BŐL CSAK AKKOR CSINÁLJON A KOLLÉGA, VAGY 

A NYOMDA PDF-ET, HA TUD JÓ MINŐSÉGET BEÁLLÍTANI,  
ELLENKEZŐ ESETBEN A LEGJOBB MEGOLDÁS AZ, HA KÖZVETLEN WORD-BŐL MEGY A NYOMTATÁS!
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