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Quickguide
En hurtig gennemgang af hvordan man benytter Proofscope til at godkende 
korrekturer. For en mere uddybende gennemgang, 
se side 3-6.

My Approvals

Når I åbner linket vil I få en oversigt over de korrekture der skal godkendes. 
I kan trykke på de enkelte links for at åbne og gennemgå korrekturene i 
Proofscope inden godkendelse.

Proofscope

Oppe til højre er der to knapper der hedder hhv. Approve og Reject.
I trykker på Approve for at godkende en korrektur. For at afvise en korrektur 
bruger I Note-tool til først at skrive en rettelse, here er trykker I på reject. 
(Se side 5 for mere info omkring Note-tool)

Når alle korrekturene på oversigten er enten godkendte eller afviste, får 
Grafiket besked retur.
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Billedet her viser et eksempel på den oversigt I vil blive mødt af når I åbner linket i mailen.

Preview
Et lille preview af produktet.

Description
Navnet på produktet vil fremgå her.

Width
Produktets bredde tværs af rullen.

Height
Produktets højde rundt på rullen.

Name
Grafikets interne produktnr.

Your Reference
Her vil jeres etiketnr. fremgå hvis dette er oplyst til Grafiket.

Overall State
Den overordnede status på korrekturen. Denne kan være vigtig hvis der er flere der skal godkende. En status kan enten være approved, rejected eller pending.

Your State
Din status på korrekturen. Her kan du se hvilke etiketter du har godkendt eller afvist, og hvilke du mangler at tage stilling til. En status kan enten være approved, rejected eller pending.

OBS!
Såfremt der er flere personer der har fået korrekturen skal alle godkende eller afvise de enkelte korrekturer.
Grafiket får IKKE besked om en godkendelse eller rettelse, hvis ikke der er taget stilling til samtlige korrekturer.
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I vil blive mødt af en side lignende denne når I klikker ind på de enkelte 
korrekture.

Sidebar gennemgang

            Thumbnails

En oversigt over siderne i pdf'en. Skulle det ske at der er flere sider i pdf'en, 
vil det fremgå af oversigten her.

             Notes

Hvis der er sat kommentarer på korrekturen, enten af dig selv eller en anden 
der skal godkende, kan man her se en oversigt over dem.

             Seperations

Informationer omkring farveseperationerne i dokumentet. Det er muligt 
at slå seperationer til og fra, for f.eks. at kontrollere trykhvid m.m.
OBS! Trykfarverne til etiketten fremgår af selve korrektursiden. Seperations 
vil altid som minimum vise CMYK.

            Approval Overveiw

Oversigt over statussen på etiketten. Her vil I kunne se hvilke 
personer der stadig mangler at tage stilling til korrekturen.
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Værktøjer

            Hide Sidebar - Gemmer sidebaren væk

                               Zoom

            Fit - Tilpasser til skærmen

               Rotate - drejer korrekturen mod og med uret

            Mirror - Spejlvender korrekturen

            Zoom - Træk og marker, for at zoome til område

            Pan - Træk for at flytte rundt

            Notes - Kommentar værktøj, åbner undermenu

                        Klik et sted på korrekturen for at sætte en note

                        Træk og slip, for at lave en firkant med en tilhørende note

                        Træk og slip, for at lave en cirkel med en tilhørende note

                        Tegn en markering og skriv en note

                  

            OBS! Husk at trykke "Save Note", ellers gemmes noten ikke

            Meassure - Værktøj til at måle afstande

            Detect Barcodes - Kan bruges til at læse stregkoder

TOOLS
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Approval

             Download notes report

Laver en samlet oversigt over alle kommentarene der er lavet på korrekturen

            Download low resolution file

Henter en lavtopløselig pdf ned som kan sendes videre eksternt, eller 
gemmes i eget arkiv.

Approve
Hvis der ikke er nogen kommentarer til korrekturene så trykker I på Approve. 
Grafiket får først besked når alle korrekturer i oversigten er godkendte eller 
afviste.
Er der sat noter og der trykkes på approve, læses disse ikke.

Reject
For at afvise korrekturen, trykker I på reject. Der skal dog først sættes en note 
der beskriver hvad der skal rettes på korrekturen. 
Det kan ikke lade sig gøre at afvise en korrektur, uden først at skrive en note. 

APPROVAL


