LAGE ADRESSE-ETIKETTER I WORD
fra persondataene i Medlemssystemet.
Opplegget nedenfor er basert på A4-ark med 24 selvklebende adresseetiketter (Mål: 70 x 36 mm).
Du må på forhånd ha kjøpt en eske med etiketter for å finne eksakt type etikett.

Medlemssystemet krever
brukernavn og passord for
innlogging og utskrift av rapporter.
 Klikk på Last ned

Litt varierende av hvilken nettleser
du bruker (Google, Firefox, Edge
e.a.) må du
•

•

enten lagre nedlast-ingen før
videre behandling av
regnearket.
eller så kan du bearbeide filen
videre uten lagring.

Excel-filen som lastes ned er
sortert i alfabetisk orden etter
medlemmenes etternavn.
Dersom du ønsker annen sortering
(f.eks i postnr.-orden), bør du gjøre
det før videre bearbeiding. (Rutiner
for dette finner du i Brukerveiledningen for Medlemssystemet.)
Personopplysningene i kolonne G-J
trenger du normalt ikke til
adresseetikettene og bør slettes.
Sortering av medlemmene i postnummer-orden kan være
aktuelt/nyttig hvis du skal lage adresse-etiketter bare til en
(geografisk) del av medlemmene.
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 Klikk på bokstaven G øverst i
kolonnen (slik at hele kolonnen
markeres) og deretter på
Delete-knappen for å slette
opplysningene.
 Gjør tilsvarende for kolonne H,
I og J.

Sett musepeker på rute 1A. Mens
du samtidig holder Shift-tasten
nede, drar du musepeker over
dataene slik at alle opplysningene i
regnearket ditt blir markert slik
som bildet viser. OBS! Pass på at
overskriftene også blir markert
 Klikk CTRL+C (kopier) og
CTRL+V (lim inn) opplysningene
på et nytt, tomt Worddokument.
 Lagre det nye worddokumentet på en plass du lett
finner det igjen og gi det et
passende navn som du lett
husker.
 Lukk word-dokumentet

Åpne en ny, tom Word-side hvor
du skal lage etikettene.

 Klikk på Masseutsendelser
og deretter
 Klikk på Start utskriftsfletting

 Klikk på Etiketter
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Da kommer bildet nedenfor opp.
Se på esken med etiketter som du
har kjøpt inn og finn korrekt
produktnavn og -nummer.
 Klikk på nedstrekksfeltet for
Etikettleverandør
I illustrasjonen er etikettleverandøren HERMA valgt
 Klikk på nedtrekksfeltet under
Produktnummer.

HERMA 4360 er en aktuell etikett-type for 24 etiketter

Finn og markér den aktuelle
etikett-typen (blå linje) og påse at
høyde/bredde er korrekt.
 Klikk OK
Her vil du se konturene av/linjene
til etikettene på skjermen.
 Klikk på Velg mottakere
Av valgene som kommer opp:
 Klikk på valget: Bruk
eksisterende liste
Gå til Utforsker og finn den wordfilen du lagret tidligere. Markér
filen og
 Klikk på Åpne
Her vil du se at det står "Neste
post" i rubrikkene (unntatt den
første)
 Klikk på Rediger mottakerliste
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Her ser du oversikt over alle
navnene som skal flettes over på
adresseetiketter.
Kontroller at det står kryss/huk på
alle navn på lista som kommer
opp.
Ta vekk kryss/huk hvis noen skal
utelates.

 Klikk OK

 Klikk på Sett inn flettefelt
 Klikk på Medl_nr (må være
med på alle etiketter!!)
 Klikk på Enter (linjeskift)
 Klikk på Sett inn flettefelt (for
hver ny linje)
 Klikk deretter på Etternavn (og
sett inn et komma + et klikk på
mellomromstasten (den store
nederst på tastaturet)
 Klikk på Fornavn + linjeskift
 Klikk på Adresse + linjeskift
 Klikk på Postnr. +
bokstavmellomrom
 Klikk på Poststed

Sett inn bokstavmellomrom mellom
•
•
•

Fornavn og Etternavn
Etternavn, fornavn
Postnr. og Sted.

Dersom du glemmer det her, kan du justere i det neste bildet
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NB! Dersom du i stedet vil ha
fornavn foran etternavnet, må du
endre rekkefølgen som er
beskrevet.

 Klikk på Forhåndsvis resultater
Her kan du korrigere skriftstørrelse
m.v ved å markere linjene og:
 velge annen skrifttype
 velge annen skriftstørrelse
(f.eks mindre skrift på Medl.nr)
 velge f.eks Bold/Uthevet skrift
på de øvrige linjene
 Klikk på Oppdater etiketter

 Klikk på Fullfør og slå sammen

 Klikk på Rediger enkeltetiketter

 Klikk på OK slik bildet viser.
Kontroller at teksten i alle
etikettene ser OK ut.
 Klikk på Lagre som og velg et
filnavn og et lagringssted som
du lett finner tilbake til.

Utskrift:
Legg A4-arkene med 24 selvklebende etiketter i din skriver. Det kan være lurt å skrive ut ett ark av gangen – i
alle fall til du er sikker på at teksten kommer korrekt i forhold til etikettene.
Litt avhengig av hvilken skriver du har, kan det komme opp ulike meldinger, men for de fleste kan/vil utskriften
skje automatisk.

5

