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KOM GRATIS PÅ NETTET MED 123HJEMMESIDE:

1. afsnit

 Nu har du alle tiders chance for at 
oprette din helt egen hjemmeside. 
Fortæl familie og venner om alle 

dine oplevelser, uanset om det er de 
små glæder som en hyggelig tur med 
familien i BonBon-Land eller en af  
livets helt store begivenheder.
 123hjemmeside er Komputer for al-
les nye tilbud til faste læsere, der nemt 
og hurtigt kan starte en hjemmeside 
helt gratis. Du kan redigere og vedlige-
holde din side, uanset hvor du befinder 
dig, bare du har adgang til en compu-
ter med internetforbindelse.
 Lav alt fra flotte fotoalbum, video- 
og billedshows og dagbøger til stam-
træer og gæstebøger, hvor dine inter-

net-gæster kan give deres besyv med 
og give din hjemmeside mere liv. Fle-
re end 200 flotte skabeloner får dig hur-
tigt i gang, og som abonnent på Kom-
puter for alle får du hele herligheden 
ganske gratis. I dette og i kommende 
blade hjælper vi dig godt på vej til at 
bruge 123hjemmeside og de mange 
spændende funktioner, der vil gøre din 
hjemmeside flot, brugervenlig og rig-
tig sjov at besøge.
 På de næste sider kan du se, hvor-
dan du kommer i gang med din nye 
hjemmeside. Vi præsenterer dig for de 
grundlæggende funktioner i 123hjem-
meside og viser, hvordan du lægger 
dit første fotoalbum på hjemmesiden.

Få en funklende flot hjemmeside

K-nettet lukker …

Få en funklende flot hjemmeside
Start din egen kreative hjemmeside, og del dine 
bedste oplevelser, billeder og videoklip med 
familie og venner. Med 123hjemmeside er det 
ganske gratis som abonnent på Komputer for alle. 
Du kommer hurtigt i gang, og du behøver ikke 
kende noget som helst til koder og indviklet teknik.

Hvad gør jeg så?
Det er desværre ikke muligt automa-
tisk at overføre billeder og tekst fra 
din hjemmeside på K-nettet til en ny 
123hjemmeside. Det kan gøres manu-
elt ved fx at kopiere din tekst fra K-
nettet og indsætte den på din nye 
hjemmeside. Vil du genbruge dine 
billeder, er det om muligt bedst at 
hente dem direkte fra din egen pc.

Hvornår?
K-nettet lukker med udgangen af 1. 
kvartal 2008. Hvis du har en hjemme-
side her, vil den altså ikke længere 
være tilgængelig efter 1. april 2008. 
Vi anbefaler derfor, at du allerede nu 
går i gang med 123hjemmeside.

Hvorfor?
123hjemmeside er et nyt tilbud til 
abonnenter på Komputer for alle, så 
vores faste læsere kan oprette en 
gratis hjemmeside. I den forbindelse 
har vi valgt at lukke K-nettet, der hid-
til har været bladets internettilbud til 
læserne. Til gengæld får du nu man-
ge flere muligheder og bedre support 
med 123hjemmeside.

SÅDAN!

DET SKAL DU BRUGE

Computer med internet
Dit abonnementsnummer

UDGIFTER

Ingen for abonnenter

TIDSFORBRUG

Cirka 1 time

SVÆRHEDSGRAD

Opret din helt egen hjemme-
side ganske gratis, hvis du 
abonnerer på Komputer for 
alle. Du kan nemt designe 
sider med fx flotte fotoal-
bum, dagbøger, videoklip og 
stamtræ. Du bør bruge Inter-
net Explorer, når du arbejder 
med 123hjemmeside.
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Få en funklende flot hjemmeside

… 123hjemmeside åbner
Med et abonnement på Komputer for alle får du 123hjemmeside helt gratis. Du 
sparer 379 kroner om året og får:

  En hjemmeside med op til 40 siders indhold som fx fotoalbum, 
videoklip og gæstebøger. 

  Plads til 300 fotos og 10 minutters video. 

  Flere end 200 kreative skabeloner, der gør det hurtigt og nemt at 
lave fotoalbum, videoklip, gæstebøger, dagbøger og meget andet.

Din 123hjemmeside er gratis, så 
længe du abonnerer på Komputer for 
alle. Opsiger du dit abonnement, kan 
du mod betaling beholde hjemmesi-
den. Prisen er så 379 kroner om året.

Har du ikke abonnement på Kompu-
ter for alle, kan du prøve 123hjemme-
side gratis i 30 dage.
www.komputer.dk/123

Få en funklende flot hjemmeside

123hjemmeside er gratis for abonnenter
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Opret din gratis 123hjemmeside
Du skal bruge dit abonnementsnummer på 
Komputer for alle og din e-mail-adresse, 
når du opretter din 123hjemmeside. Du skal 
også beslutte, hvad din hjemmeside skal 

hedde. Vælger du fx navnet ”familien-
bohr”, kan din hjemmesideadresse 
 besøges på webadressen
www.123hjemmeside.dk/familien-bohr

1 Åbn din webbrowser, fx Internet Explo-
rer, og skriv www.komputer.dk/123 i 

adressefeltet 1 . Klik på den røde knap med 
K-logoet 2  for at starte din hjemmeside.

3 Vælg et passende navn til din hjemmeside, og indtast 
det i feltet Hvad skal din hjemmeside hedde? 5 . Vælg 

herefter et password 6 , og skriv din e-mail-adresse i det 
nederste felt 7 . Når du trykker på OK! START MIN GRA-
TIS HJEMMESIDE NU! 8 , bliver din hjemmeside oprettet. 
Hvis navnet allerede er valgt af en anden, får du besked 
om det, og du skal så blot finde på et andet navn.

4 Nu skal du vælge en skabelon til forsiden på dit web-
sted. Skabelonens design og farver vil gå igen på he-

le din hjemmeside. Du kan altid skifte skabelon senere 
og på den måde give hjemmesiden et nyt udseende. Her 
har vi valgt skabelonen “Sommer og ferie” 9 .

 Hav en plan 

God planlægning giver de bed-

ste hjemmesider. Tænk på, hvad 

du vil fortælle, og hvilke billeder 

du vil vise, før du går i gang.

2 Indtast dit abonne-
mentsnummer i 

feltet 3 , og klik så på 
OK - videre 4 .

1
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5 Skriv en overskrift til hjemmesiden 10. Teksten bliver 
det første, dine internetgæster ser, når de kommer på 

besøg. Klik herefter på OK - videre 11 .

6 Nu skal du finde et forsidebillede til hjemmesiden. 
Klik på OK - Vælg billede 12 for at vælge et billede, 

du har liggende på din computer.

7 Klik på Gen-
nemse … 13, 

og find en mappe 
med billeder 14. 
Vælg dit bedste 
billede til forsi-
den 15, klik på 
Åbn 16 og Ok 17 .

8 Her kan du skrive en kort tekst, der vises på hjemme-
sidens forside 18. Klik på OK - videre 19.

9 Forsiden på din nye hjemmeside er nu klar. Klik på 
OK - videre 20 for at se den. Din hjemmeside er nu og-

så tilgængelig for internetbrugere verden over. Du kan til 
enhver tid redigere og opdatere indholdet på din forside.

 Undgå for mange farver 

Undgå at veksle mellem for 

mange forskellige baggrunds-

farver og skriftfarver på din 

hjemmeside. Det kan nemt 

virke forstyrrende.

 Lys og mørk Brug en lys farve til teksten på 
en mørk baggrund og omvendt. 
Det gør det nemmere at læse.

 Fortæl om din hjemmeside 
Oplys adressen på din hjemme-
side, hver gang du sender e-mails 
til venner og bekendte. Så bliver 
din hjemmeside besøgt.
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Her finder du adressen 
på din hjemmeside, som 
familie og venner bruger, 
når de besøger dig på net-
tet. Husk i øvrigt, at navnet 
på siden – det er det, der 
står efter skråstregen 
– også er dit brugernavn. 
Det skal du bruge, når du 
med din adgangskode log-
ger ind for at redigere din 
hjemmeside på adressen 
www.123hjemmeside.dk

Under Hjælp & service får du hjælp til opbyg-
ningen af din hjemmeside. Her kan du også 
besøge andre brugeres hjemmesider og lade 
dig inspirere, så din egen side kan blive en 
endnu større oplevelse at besøge. 

Bag Dit abonnement gemmer sig informationer om, 
hvor mange sider billeder og hvor meget video du har 
lagt på hjemmesiden, og hvor meget plads du har 
tilbage. Det er også her, du kan ændre din e-mail-
adresse, dit password og navnet på hjemmesiden.

Klik på Dine besøg, hvis 
du vil se, hvor mange der 
har besøgt din hjemmeside. 
Der er tællere både for 
hjemmesiden som helhed 
og for de enkelte sider, så 
du fx kan holde øje med, 
hvor mange der har set bil-
lederne fra skiferien.

Når du skal tilføje, ændre eller slette sider med foto-
album, dagbøger eller andet indhold, skal du en tur om-
kring sideoversigten, hvor du styrer hele din hjemmeside. 
På sideoversigten finder du også en række praktiske op-

lysninger om fx antal besøgende på hjemmesiden og 
smarte tips til redigering af dit indhold. Her gennemgår 
vi de vigtigste funktioner, som det er godt at kende til, 
 inden du bygger videre på din hjemmeside.

Sådan redigerer du din hjemmeside

Du opretter en ny side ved at klikke på Vælg skabelon. Find en passende 
skabelon til din nye side, hvad enten det er et nyt fotoalbum til feriebille-
derne, en rejsedagbog eller måske en hobbyside om hundetræning. Mulig-
hederne er mange, og på de følgende sider kan du se, hvordan du opretter 
et fotoalbum på din hjemmeside.

Menubaren i venstre side af hjemmesiden bruger dine besø-
gende til at bevæge sig rundt mellem det forskellige indhold. 
Du kan ændre menubarens udseende – eventuelt skifte farve 
eller lægge et lille billede eller ikon ind i den – ved at klikke på 
Rediger menubar under Menubar.

Klikker du på Rediger 
indhold under Forside 
kan du blandt andet skifte 
forsidebilledet, overskriften 
og velkomsthilsenen på din 
hjemmeside. Du kan også 
vælge et andet layout og 
dermed give hele siden et 
nyt udseende.
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3 Rul videre ned på siden, og klik 
under Indsæt billede på Klik her! 4 .

2 Først skal fotoalbummet have et navn, som 
du skriver i titelfeltet 2 . Du kan også forfat-

te en kort tekst om festen, fødselsdagen, ud-
flugten, eller hvor billederne stammer fra. 
 Teksten 3  bliver vist over billederne.

1 Klik på Rediger ind-
hold 1  under Mit foto-

album i sideoversigten.

Når du opretter din nye hjemmeside, indeholder den alle-
rede et fotoalbum. Men før det bliver til en seværdighed, 
skal der billeder i det, og det er heldigvis nemt.
 Allerførst bør du bruge lidt tid på at kigge dine billed-
mapper på pc’en igennem. Med digitalkameraer er det 
nemt bare at knipse løs, for det koster jo ingenting. Men 
ikke alle billeder bliver lige gode, og det kan nemt blive 
trættende for andre at se Eiffeltårnet fra otte forskellige 
vinkler. Vær derfor kritisk, og udvælg kun de bedste bille-
der til din hjemmeside. Det er også en god idé at fjerne 
røde øjne og andre småskavanker med et program til  
billedbehandling, før du lægger dine fotos ud på nettet.

Dit første fotoalbum

Ofte stillede spørgsmål
Hvad hedder min  
hjemmeside?
Dit valgte brugernavn bestemmer, 
hvad din side kommer til at hedde. 
Hvis dit brugernavn er “familien-
jensen” bliver din adresse:
www.123hjemmeside.dk/
familien-jensen

Hvor mange sider får jeg  
på min hjemmeside?
Du kan have op til 40 sider med 
indhold på din hjemmeside.

Hvor mange billeder?
Du kan lægge op til 300 fotos og 
10 minutters video ud på din side.

Hvis jeg har brug for mere?
40 sider og 300 fotos er nok for 
de fleste, da billederne altid kan 
udskiftes. Du kan dog købe dig til 
mere plads, men så skal du sam-
tidig betale normalprisen for en 
hjemmeside. Og dermed bortfalder 
det gratis tilbud til abonnenter.

Hvad sker der, hvis jeg  
opsiger mit abonnement?
Du kan sagtens beholde din hjem-
meside hos 123hjemmeside, selv 
om du opsiger dit abonnement 
på Komputer for alle. Dog må du 
betale normalpris for at opretholde 
siden, hvilket er 379 kroner årligt.

1

2

3

4
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6 Du kan klikke på et billede 10 for 
at få det vist i stor størrelse.

5 Du kan nu indsætte flere billeder enkeltvis ved at følge punkt 3 
til 5 igen. På næste side kan du se, hvordan du indsætter flere 

billeder samtidigt. Til sidst klikker du på Gem og se siden 9  for at 
se det færdige resultat.

4 Klik på 
Browse ... 5 , 

og find mappen 
med dine digi-
tale billeder 6 . 
Vælg et billede, 
og klik på Open 
7 . Klik så på Ok 
8 , der bringer 

dig tilbage til 
fotoalbummet.

7 Med et klik på Start slideshow 11  bliver bil-
lederne automatisk vist ét for ét.

 Få styr på teksten 

Lad være med at centrere al 

tekst på din side. Venstrejuste-

ring gør det ofte mere læseven-

ligt – især ved lange tekster.

 Brug samme skrift Hold dig fra underlige skriftty-per på de enkelte sider, og brug helst kun en enkelt skrifttype. Brug fx ikke Verdana på én side og Arial på en anden.
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Du får hjælp og gode råd til din hjemmeside i kommende numre af 
Komputer for alle. I næste afsnit kan du se, hvordan du tilpasser en 
gæstebog, hvor venner og familie, der aflægger din side et besøg, kan 
skrive en hilsen eller en kommentar. Læs også, hvordan du opretter 
en online dagbog med tekst og flotte billeder.

Glæd dig til næste afsnit

7 Computeren sender bil-
lederne til din hjemme-

side – det kan tage lidt tid. 
Når alle billeder er over-
ført, klikker du på OK 13.

6 Vælg mappen med de billeder, du vil sætte ind i foto-
albummet 7 . Billederne bliver vist i det midterste 

vindue, og du kan ét for ét trække dem over i vinduet helt 
til højre 8 . Du kan også markere flere billeder i midter-
vinduet på én gang og klikke på pilen 9 . Vil du have alle 
billederne i mappen med i albummet, klikker du på Vælg 

alle 10 og på den dobbelte 
pil 11 . Afslut med et klik på 
OK – Indsæt fotos 12.

5 Når 123MultiUploader 
er installeret på din 

computer, klikker du på 
Fortsæt - klik her! 6 .

4 Klik på 
Installer 5 .

3 Klik på tekst-
boksen 3  og 

på Installer Acti-
veX-objekt … 4 .

2 Klik på  
OK - videre 2 .

1 Vælg Rediger 
indhold under 

Mit fotoalbum i 
sideoversigten. 
Klik på Tilføj 
mange billeder  
på én gang 1 .

Det er besværligt at sætte mange billeder ind enkeltvis i 
et fotoalbum på din hjemmeside. Du kan i stedet installere 
programmet 123MultiUploader, der kan overføre flere bil-
leder ad gangen hurtigt og effektivt.

Tilføj mange billeder
 Links der virker 
Links til andre interessante hjemmesider er en god idé. Forklar, hvad du henviser til, og tjek af og til, at disse links stadig virker. Fjern dem, hvis siderne ikke længere findes.

 Sikker navigation 

Det skal være nemt for dine 

online-gæster at navigere rundt 

på din side. Du bør fx altid give 

knapperne i menubaren navne, 

der passer til indholdet bag.

1
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Start Internet Explo-
rer, og log ind på din 
hjemmeside via Kom-
puter for alles side, 
som du finder adres-
sen på herunder.
 Klik på den blå 
“Log ind”-knap 1  
for at komme til din 
egen hjemmeside. 
Herefter skal du ind-
taste henholdsvis 
brugernavn og 
adgangskode og 
klikke på OK.
www.komputer.dk/123

Sådan logger du ind på din hjemmeside

 M ed Komputer for 
alle og 123hjem-
meside får du dit 

helt eget sted på nettet, 
så du kan dele dine bed-
ste oplevelser med fami-
lie og venner. Det hele 
foregår på nettet, og med 
over 200 kreative skabe-
loner er der uanede mu-
ligheder for en flot side.
 Her ser vi nærmere på 
den indbyggede gæste-
bog, hvor besøgende på 
din side kan skrive hil-
sener og kommentarer 
og lægge billeder ud til 
skue. Desuden kan du se, 
hvordan du fortæller om 
dine herlige oplevelser i 
ord og billeder med en 
online dagbog.

SKAB MERE LIV PÅ DIN HJEMMESIDE:

Sådan kan en dagbog på din hjemmeside se ud. Du kan sætte billeder ind ved siden af de enkelte indlæg.

2. afsnit

SÅDAN!

DET SKAL DU BRUGE

Internet Explorer
Dit abonnementsnummer

UDGIFTER

Ingen for abonnenter

TIDSFORBRUG

25 minutter

SVÆRHEDSGRAD

Som abonnent på Komputer 
for alle kan du gratis oprette 
din egen 123hjemmeside. Se 
her, hvordan du opretter en 
dagbog og tilpasser gæste-
bogen på nettet. Første af-
snit finder du på cd’en, der 
følger med dette blad.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Få en flot gæstebog
Fortæl om dine oplevelser i en dagbog på din hjemmeside, og giv besøgende 
mulighed for at sende hilsner og vise deres billeder i din gæstebog.

1
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6 Sådan ser gæstebogen ud, når du har rettet den til 
med overskrift og indledende tekst. Gæsterne kan 

vedhæfte et billede, når de skriver i bogen. Hver gang der 
bliver skrevet et indlæg i din gæstebog, får du en e-mail 
med et link til indlægget. Når du klikker på linket, bliver 
du ledt direkte til gæstebogen.

5 Klik på Gem og se siden 6 , hvis du vil se, hvordan 
siden er kommet til at se ud.

4 Du kan se alle de indlæg, der bliver skrevet i gæste-
bogen. Klik på Slet dette indlæg 5  for at slette et af 

indlæggene. Din gæstebog har samme layout, som du 
valgte, da du oprettede hjemmesiden. For at ændre lay-
outet kan du vælge en ny skabelon ved at klikke under 
et af de viste miniaturebilleder af skabelonerne – her 
 beholder vi dog det tidligere valgte layout.

3 Skriv en kort tekst som indledning til gæstebogen. 
Det kan fx være en opfordring til at komme med hil-

sener og kommentarer til dine billeder og dagbogstekster 
på din hjemmeside 4 .

2 Start med at give din gæstebog en titel 2 . Titlen bliver 
vist i menubaren yderst til venstre på din hjemmeside, 

og det er her, dine besøgende navigerer rundt på siden. 
Gæstebogen skal også have en overskrift 3 , som bliver 
vist øverst på siden.

1 Log ind på din hjemmeside. På sideoversigten klikker 
du på Rediger indhold 1 .

I en gæstebog kan familie og venner, der besøger din 
hjemmeside, læse og skrive kommentarer til dine fotos, 
videoklip og tekster.
 Gæstebogen bliver automatisk lagt ind på din side, 
når du har oprettet din personlige hjemmeside, og er alt-
så ikke noget, der skal tilføjes. Her viser vi, hvordan du 
nemt retter bogen til, så den får et mere personligt præg.

Tilpas din gæstebog på nettet

Gratis hjemmeside til dig 
Som abonnent på Komputer for alle kan du oprette 
en gratis hjemmeside. Første afsnit i denne serie  
ligger på Komputer for alles cd. Prøv selv på:
www.komputer.dk/123

5
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4



11 WWW.KOMPUTER.DK

4 Først skriver du en titel på din dagbog 4 , der bliver 
vist i menubaren i venstre side af hjemmesiden. Du 

skal helst finde på et par korte ord, som præcist beskriver 
dagbogens indhold. Du kan desuden give dagbogen et 
kaldenavn, et citat eller et motto 5 .

3 Kig skabelonerne igennem, og vælg den, der passer 
bedst til det, du vil skrive om. Her vælger vi et neu-

tralt design. Klik på Vælg denne skabelon 3 .

2 Under Ide-skabeloner klikker 
du på Dagbøger 2 .

1 Opret en ny side ved at klikke 
på Vælg skabelon 1 .

Nu er det tid til at give din hjemmeside et interessant ind-
hold. Du kan dele dagligdagen og dine oplevelser med din 
omgangskreds via en af de mange dagbogsskabeloner – 
fra rygestopdagbogen, hvor du kan fortælle om kampen 
med at kvitte smøgerne, til rejsedagbogen, hvor du fx kan 
skrive om en herlig vinterferie. Se her, hvordan du opret-
ter en dagbog og skriver de første ord.

Sådan opretter du en dagbog

 Mange skabeloner 

Du kan vælge blandt flere end 200 kreative 

skabeloner, der gør det både hurtigt og nemt 

at lave flotte fotoalbum, videoklip, gæste-

bøger, dagbøger og andet til din hjemmeside.

2

1

3

4

5
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9 Afslut med et 
klik på Gem og 

se siden 15 , hvis du 
vil se, hvordan dag-
bogen ser ud.

8 Skriv indlægget i feltet 11 . Du kan ændre skrifttype, 
skriftstørrelse og tekstfarve i bjælken over teksten 

 eller tilføje et humørikon 12 . Du kan også sætte et link 
til en side på internettet ind i din tekst 13 .
 Tilføj flere indlæg ved at klikke på Ny/Nyt - Tilføj og 
opret indlæg nederst 14 .

7 Vælg en mappe med dine billeder på pc’en 8 . Klik på 
et billede 9 , så på Åbn 10  og herefter på OK.

6 Klik på Gennemse … 7  
for at vælge et billede.

5 Du kan vælge et billede, der bliver vist ved siden af 
indlægget i dagbogen. Klik på Hent foto 6 .

 Sjove talebobler 
Tilføj talebobler med sjove kom-mentarer til fotos ved hjælp af knappen “Sæt ting på dit foto”.

I tredje afsnit kan du se, hvordan du lægger videoklip på din hjemme-
side. Der er plads til i alt 10 minutters video – du kan optage film med 
de fleste digitalkameraer, så du behøver ikke et videokamera.

Glæd dig til næste afsnit

10 Dagbogen er nu på din side, og for at skrive næste 
indlæg vælger du blot at redigere indholdet.
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3. afsnit

SÅDAN!

DET SKAL DU BRUGE

Internet Explorer
Dit abonnementsnummer

UDGIFTER

Ingen for abonnenter

TIDSFORBRUG

30 minutter

SVÆRHEDSGRAD

Nettet er perfekt til at vise 
små videofilm. Se her, hvor-
dan du lægger et videoklip 
ud på dit eget websted. Som 
abonnent på Komputer for 
alle kan du gratis oprette en 
side på 123hjemmeside.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vær med 
Hvis du gik glip af de 
to første afsnit, der 
blandt andet viser, 
hvordan du starter din 
egen hjemmeside, fin-
der du artiklerne på 
cd’en, der følger 
med dette blad.

 D igitale videokameraer er efterhånden 
blevet ganske populære, og de små 
apparater følger ofte med på ferie, 

til fødselsdag og på weekendudflugter. Du 
behøver dog ikke dyrt filmudstyr for at væ-
re med her, for du kan sagtens bruge de 
fleste almindelige digitalkameraer til at 

optage video. Her viser vi, hvordan du nemt 
deler dine filmklip med familie og venner. 
Du skal blot logge dig ind på din 123hjem-
meside. Du kan stadig nå at oprette din 
egen hjemmeside, og det er gratis, når du 
abonnerer på Komputer for alle.
www.komputer.dk/123

Læg video på din 
 hjemmeside

DEL DINE BEDSTE MINDER:

Du kan nemt dele 
dine herlige video-
klip med venner 
og familie på din 
egen hjemmeside.

Læg dine bedste filmklip ud på din hjemmeside, hvor der er plads til 10 minutters video.

WWW.KOMPUTER.DK 14

6 Første gang du lægger videoklip på 
din hjemmeside, skal du installere 

det lille program 123KvikVideo på din pc. 
Med programmet henter du nemt video-
klip fra din computer, klipper i dem og 
lægger det færdige resultat på hjemme-
siden. Klik på OK - videre for at starte 
installationen af 123KvikVideo 7 .

5 Klik på OK! Videre til Video - klik 
her! 6 .

4 Først skriver du en titel til videoklip-
pet 4 . Titlen bliver vist i menuen til 

højre på hjemmesiden. Nu skal du hente 
videoklippet ind på hjemmesiden. Be-
gynd med at trykke på Hent video 5 .

3 Kig skabelonerne igennem, og vælg den, du synes passer bedst til dit 
videoklip. Her har vi fundet en skabelon med et rødt biograflærred i 

baggrunden. Klik på Vælg denne skabelon 3 .

2 Under afsnittet Videoklip skabe-
loner klikker du på Videoklip 

skabeloner 2 .

1 Når du har logget ind på din  
side på www.komputer.dk/123, 

klikker du på Vælg skabelon 1 .

Video findes i mange forskellige formater, alt efter hvilket kamera du 
har brugt ved optagelsen. Hvis du kan se din video i Windows Media 
Player, kan videoen også vises på hjemmesiden. Først klipper du vide-
oen til i 123KvikVideo, som automatisk bliver installeret på din pc. 
Husk at overføre videoen fra kameraet til pc’en, før du starter.

Sådan får du video på din side

123hjemmeside er  
gratis for abonnenter
Komputer for alle har indgået et samarbejde 
med 123hjemmeside, så du som abonnent på 
bladet kan oprette en hjemmeside helt gratis. 
Du sparer 379 kroner om året og får adgang til 
mange kreative skabeloner, der gør det nemt 
og sjovt at kreere indholdet på din hjemmeside.
www.komputer.dk/123

1
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3
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 Lav en flot stumfilm 

Under Ide-skabeloner på din 123hjemmeside kan du 

vælge “En stumfilm”, så du kan lave stumfilm på din 

side. Du skal blot lægge fotos og tekst ind, og så bliver 

det automatisk gjort gammeldags i stil og tone.

13 Måske er det første billede i dit videoklip ikke det 
bedste til at præsentere klippets indhold. Derfor 

har du nu mulighed for at finde et godt startbillede fra  
videoklippet. Startbilledet bliver vist på din hjemmeside, 
indtil filmen starter. Træk den grønne trekant 20 fra side 
til side for at vælge dit startbillede. Billedet vises i bok-
sen til højre 21. Tryk på OK - Fortsæt til vælg lyd siden 22.

12 Der er plads til i alt 10 minutters video. Hjemme-
videoer er tit meget længere, så det kan være nød-

vendigt først at klippe filmen til i Videoklipperen, hvor du 
trækker skyderne Start 16 og Slut 17  mod højre og venstre. 
På den måde vælger du, hvilken del af videoen der skal 
med i det færdige klip. Du kan hele tiden trykke på pilen 
18 for at se videoklippet. Tryk på OK - fortsæt til valg af 
startbillede 19, når du er tilfreds med klippet.

11 Først finder du mappen med dine videoklip 13, 
vælger et klip 14 og klikker på Åbn 15.

10 Nu kommer du ind i Videoklipperen, hvor du henter 
og redigerer et videoklip. Hent dit klip fra pc’en 

ved at klikke på Hent videoklip på din computer ... 12.

9 Når 123KvikVideo er installeret, klikker du på Fortsæt 
- klik her 11 . Næste gang du vil lægge video på siden 

fra samme pc, kommer du direkte til trin 10 herunder.

8 Klik på 
Instal-

ler 10.

7 Klik på tekstboksen 8  og på  
Installer ActiveX-objekt... 9 .

8

9

10

11

12
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20
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 Tjek dine videofilm 
Før du lægger videoklip ind på din hjemmeside, skal du sikre dig, at filmen kan afspilles med Windows Media Player på din computer. Hvis det ikke lykkes, kan du prøve at lægge videoklippet ind på din side fra en anden pc. Der kan nemlig være forskel på, hvor-dan pc’er håndterer de enkelte videoformater.

Glæd dig til næste afsnit
I næste afsnit om 123hjemmeside kan du 
læse, hvordan du designer flotte postkort 
og invitationer til festlige lejligheder.

19 Det færdige resultat. Nu kan gæster på 
hjemmesiden gå i din virtuelle biograf 

og se dit første videoklip. Gæsterne kan des-
uden sende et tip til en bekendt med et link til 
dit videoklip på din hjemmeside.

18 Klik på Gem og afslut 30 eller Gem og se siden 
31, hvis du vil se, hvordan siden med videoklip-

pet er kommet til at se ud.

17 Her kan du fortælle om din film. Tekstfarve bør 
være forskellig fra skabelonens baggrund 29.

16 Nu er video-
klippet klar 

– klik på OK ... 28.

15 Inden vi-
deoklip-

pet lægges på 
hjemmesiden, 
kan du se det 
igennem ved at 
klikke på den 
grønne pil 26. Er 
du tilfreds med 
resultatet, tryk-
ker du på OK - 
Læg mit klip på 
hjemmesiden 27.
Afhængigt af længden på videoklippet kan det tage et par 
minutter, før klippet er lagt ud på hjemmesiden.

14 Nu kan du vælge, hvilken lyd der skal spilles under 
videoklippet. Klippets originale lyd er standard, men 

du kan vælge mellem alt fra bryllupsmusik til aftenstemning 
i boksen til højre 23. Lyt klippet igennem med den lydside, du 
har valgt, ved at trykke på pilen 24. Slut af med et klik på 
OK - Fortsæt til gem videoklip siden 25.

23

24

25

26

27

28

29

3031
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4 Skriv en titel til invitationen 
4 . Titlen bliver vist i menuen 

til venstre på hjemmesiden. Du 
kan sætte et billede, der passer 
til lejligheden, ind i invitationen. 
Klik på Hent foto 5 .

3 Nu skal du vælge, hvilken 
skabelon der passer bedst til 

den begivenhed, du vil invitere 
til. Her vælger vi skabelonen Skal 
vi ses? og trykker så på Vælg 
denne skabelon 3 .

2 I afsnittet Vælg 
skabelon kan du 

vælge mellem flere 
typer invitationer. Li-
ge fra middagssel-
skaber til biograf-
ture. Her vil vi gerne 
invitere til housewar-
ming, og derfor væl-
ger vi en neutral invi-
tation ved at klikke 
på Invitationer 2 .

1 Start med at log-
ge ind på din 

hjemmeside via 
adressen www.kom-
puter.dk/123, og klik 
på Vælg skabelon 1 .

Inviter til fest, fødselsdag eller andre fornøje-
ligheder på din hjemmeside. Med de skrædder-
syede skabeloner har du hurtigt en invitation 
klar, og e-mail-funktionen på 123hjemmeside 
gør det nemt at sende et link til invitationen til 
familie, venner og bekendte.

Lav en flot festinvitation på nettet

 D et er herligt at feste med 
venner og familie, og det 
kan blive endnu festli-

gere, hvis du inviterer dine 
gæster via din egen hjemme-
side. Du kan lægge både ind-
bydelser og ønskelister ud på 

nettet. Herefter kan du sende 
en e-mail ud til de folk, du vil 
invitere, der reklamerer for fe-
sten. Her kan du se, hvordan 
du lægger flotte invitationer 
ud på din hjemmeside.
www.komputer.dk/123

Flotte invitationer 
på din hjemmeside

INDBYDELSER OG ØNSKELISTER:

4. afsnit

SÅDAN!

DET SKAL DU BRUGE

Internet Explorer
Dit abonnementsnummer

UDGIFTER

Ingen for abonnenter

TIDSFORBRUG

30 minutter

SVÆRHEDSGRAD

Brug din hjemmeside krea-
tivt, og gør dine festinvitatio-
ner til noget ganske særligt. 
Se her, hvordan du lægger 
indbydelser og ønskelister 
ud på dit websted og sender 
dem til folk via e-mail.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Læs mere
Hvis du gik glip af de første 
tre afsnit om din egen hjem-
meside, finder du artiklerne 
på cd’en, der følger med 
dette nummer af Kom-
puter for alle.

Læg en invitation til fødselsdag, 
sølvbryllup eller en anden festlig 
begivenhed ud på din hjemmeside. 
Med skabeloner kan du nemt kreere 
unikke indbydelser og ønskelister.

1

2

3

4

5
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Invitation Så har vi inviteret til 
housewarming. Dine gæster kan 
sende dig et svar på invitationen 
ved at klikke på e-mail-adressen 
nederst på siden.

8 Nu er 
en in-

vitation jo 
ikke til me-
gen nytte, hvis ikke den bliver sendt ud. Derfor 
kan du nu bruge hjemmesidens e-mail-funk-
tion til at sende dine gæster et link til invitatio-
nen. Start med at klikke på Send link til ven 11 .

7 Hvis du indtaster en e-mail-adresse i feltet 
10, bliver adressen vist nederst i invitatio-

nen. Dine gæster kan så klikke på adressen og 
sende dig en mail som svar på din invitation.

6 Skriv den 
tekst, der 

skal stå i din 
invitation 9 .

5 Klik på Gennemse … 6 , find 
mappen med dine billeder 7 , 

marker et billede, og klik på Åbn. 
Klik herefter på Ok 8 .

123hjemmeside er  
gratis for abonnenter
Som abonnent på Komputer for alle kan du få 
en gratis 123hjemmeside. Du sparer 379 kro-
ner om året og får en hjemmeside med plads til 
40 siders indhold, 300 fotos og 10 minutters vi-
deo. Du får også adgang til over 200 kreative 
skabeloner, der gør det både hurtigt og nemt at 
lave spændende indhold til hjemmesiden.
www.komputer.dk/123

 Få styr på farverne 
Du kan vælge forskellige skriftfarver på teksten til din invitation. Husk at vælge en farve, der er forskellig fra skabelonens baggrundsfarve, og som er letlæselig.

6

7

8

9

10

11
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4 Find på en titel til ønskelisten, og skriv den ind i 
feltet 4 . Titlen bliver vist i menuen til venstre på 

hjemmesiden. Bagefter skriver du navnet på den per-
son, der har lavet ønskelisten 5 . Navnet vises øverst 
på hjemmesidens liste.

3 Nu skal du vælge 
en skabelon til 

din ønskeliste. Vi vil 
oprette en liste med 
fødselsdagsønsker 
og vælger Ønskeliste 
på nettet med flag. 
Tryk på Vælg denne 
skabelon 3 .

2 I afsnittet Vælg 
skabelon vælger 

du Ønskelister 2  un-
der Ide-skabeloner.

1 Når du er 
logget ind 

på din hjemme-
side, klikker du 
på Vælg ska-
belon 1 .

Med ønskelisteskabelonerne kan du lægge familiens 
fødselsdagsønsker ud på hjemmesiden, hvor det er let 
altid at holde ønskerne opdateret.

Læg ønskelister på nettet

11 Klik på 
Gem og 

afslut 18  eller 
Gem og se si-
den 19 , hvis du 
vil se, hvordan invitationen ser ud.

10 Skriv modtagernes e-mail-adresser ind i felter-
ne 15 . Hvis du vil gemme adresserne, så de vi-

ses næste gang, du vil sende et link, sætter du flueben 
ved Husk email adresser 16 . Klik på OK – send linket 
og min besked! 17 . Nu sendes e-mailen med din be-
sked og linket. Klik på OK for at gå tilbage.

9 Skriv teksten, der skal stå i mailen, i feltet 12 , og 
tilføj en overskrift til e-mailens emnefelt 13 . Du 

kan sætte et billede ind i mailen, hvis du klikker på JA 
- jeg vil indsætte et foto! 14 . Fremgangsmåden er den 
samme, som da du satte et billede ind i invitationen.

1
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Ønskeliste med fødselsdagsønsker er klar. Familie og venner kan nu skrive listen 
ud og gå på gavejagt.

11 Klik på Gem og afslut 15  
eller Gem og se siden 16 , 

hvis du vil se, hvordan ønskeli-
sten er kommet til at se ud.

10 Jo flere der får ønske-
listen, jo større er 

chancen for en rig høst. Og 
hvorfor ikke bruge e-mail-
funktionen, vi beskrev i fore-
gående afsnit, til at sende 
ønskelisten ud til så mange 
som muligt. Tryk på Send 
link til ven 14, og følg punkt 
8 til 10 i foregående afsnit.

9 Så er du klar til det, 
det hele handler om: 

ønskerne. Du taster dem 
ind et ad gangen 11  og 
klikker på Ny/Nyt - Tilføj 
og opret ønske nederst 
12. Du kan rykke rundt på eller slette ønskerne ved hjælp af 
knapperne Ryk op, Ryk ned og Slet 13.

8 Her kan du skrive en passende indledende 
tekst til din ønskeliste 10.

7 Klik på 
Ok 9 .

6 Klik på Gennemse … 7 , 
find mappen med dine 

billeder 8 , vælg et billede, 
og klik på Åbn.

5 Du kan sætte et billede ind i ønskelisten. Det 
kan fx være af den person, der ønsker sig ga-

verne. Klik på Hent foto 6 .

I næste afsnit i serien om din egen hjemmeside kan du se, hvordan du opretter 
en stamtavle med navne og billeder foruden et sjovt vendespil med dine fotos.

Glæd dig til næste afsnit

 Sæt sjove ting på dit foto 

Gør dine billeder mere festlige med tale-

bobler, overskæg, hat og meget mere. Klik 

på knappen “Sæt ting på dit foto”, når du 

indsætter et billede i din skabelon.

 Udnævn en gavemester Det er ærgerligt at få samme gave flere gange, når du 
har inviteret til fest. Derfor er det smart at udnævne 
en gaveliste-administrator, hvis e-mail-adresse du fx 
kan taste ind på din hjemmesides ønskeliste.

6
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5. afsnit

SÅDAN!

DET SKAL DU BRUGE

Internet Explorer
Dit abonnementsnummer

UDGIFTER

Ingen for abonnenter

TIDSFORBRUG

20 minutter

SVÆRHEDSGRAD

Læg familiens slægtshistorie 
på din egen hjemmeside ved 
hjælp af skabelonen “Stam-
træ”. Se også, hvordan du 
sætter sjove talebobler på 
billeder og laver et sjovt  
vendespil på nettet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FÅ STYR PÅ DINE ANER:

Lav et flot stamtræ med billeder af familiemedlemmerne, og læg et sjovt 
huskespil med dine bedste billeder ud på din hjemmeside.

 Fortæl historien om far-
far, oldemor og alle de 
andre i familien på din 

hjemmeside. Her viser vi, 
hvordan du lægger et stam-
træ med billeder og tekst på 
nettet. Du behøver ikke væ-
re den helt store slægtsfor-
sker for at samle anekdoter-
ne og de vigtigste højde-
punkter i familiemedlem-
mernes liv. Og med skabe-

Sådan laver du et stamtræ  
på din hjemmeside
Med en skabelon på 123hjemmeside 
lægger du hurtigt et stamtræ med bil-
leder og historier om hele familien ud 
på din hjemmeside.

1 Log ind på din hjemmeside via 
www.komputer.dk/123, og klik 

derefter på Vælg skabelon 1 . 2 Under afsnittet Vælg skabelon klikker du 
på Stamtræ 2 .

Læg familiekrøniken på nettet

Nu kan familien gå på jagt i 
slægtshistorien på din hjemme-
side. Du kan altid tilføje tekst til 

familiemedlemmerne, når  
du hen ad vejen finder flere 

anekdoter om deres liv. 

lonerne på 123hjemmeside 
er du hurtigt klar til at dele 
slægtshistorien med resten 
af familien.
 Der er også andre mulig-
heder for at lave nyt spæn-
dende indhold til din hjem-
meside. Du kan fx bruge bil-
lederne fra en ferie eller en 
familieudflugt til et sjovt hu-
skespil, hvor det gælder om 
at vende billederne to ad 
gangen og finde frem til 
dem, der er ens.

Læs mere
Hvis du gik glip af de første  
fire afsnit om din egen hjem-
meside, finder du artiklerne 
på cd’en, der følger med 
dette nummer af 
Komputer for alle.

1

2
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123hjemmeside er  
gratis for abonnenter
Som abonnent på Komputer for alle kan du få 
en gratis 123hjemmeside. Du sparer 379 kro-
ner om året og får en hjemmeside med plads til 
40 siders indhold, 300 fotos og 10 minutters vi-
deo. Du får også adgang til over 200 kreative 
skabeloner, der gør det både hurtigt og nemt at 
lave spændende indhold til hjemmesiden.
www.komputer.dk/123

3 Find en skabelon, du synes godt om, og 
klik på Vælg denne skabelon 3 .

4 I tekstfeltet skriver du en titel til dit stamtræ 
4 . Titlen bliver vist i menuen til venstre på 

din hjemmeside.

5 Skriv en overskrift til stamtræet i feltet 5 .

æg familiekrøniken på nettet

6 Nu kan du sætte dine slægtninge på stam-
træet. Hent et billede af den første person 

ved at trykke på knappen Hent foto 6 . Række-
følgen af personer kan du senere flytte på.

8 Skriv navnet på personen eller personerne på billedet 10. I feltet 
nedenunder 11  kan du så fx skrive om farfars liv gennem årene. 

Når du er færdig, klikker du på Ny/Nyt - Tilføj og opret familiemed-
lem nederst 12 for at gøre plads til næste slægtning, der skal med 
på stamtræet. Du kan når som helst ændre rækkefølgen, familie-
medlemmerne bliver vist i, med knapperne Ryk op 13 eller Ryk ned 
14. Du kan også altid slette et medlem ved at trykke på Slet 15.

9 Klik på Gem og  
afslut 16 eller Gem og 

se siden 17 , hvis du vil se 
det færdige stamtræ.

7 Klik på Gennemse … 
7 , find mappen med 

dine billeder 8 , vælg et 
billede, og klik på Åbn 9 . 
Klik herefter på Ok.
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 Gammeldags fotoalbum 

Vælg Billedbog under Ide-skabeloner 

som en anderledes måde at vise dine 

billeder på. Tekst og billeder bliver sat 

ind i et gammeldags fotoalbum, som dine 

gæster på nettet kan bladre rundt i.

Læg et sjovt spil på din hjemmeside
Vendespillet er et skægt alternativ til 
det traditionelle fotoalbum. Her skal 
man nemlig huske motiverne, når man 
vender billederne to og to og skal finde 
de par, der hører sammen. Find 10 af 
dine bedste digitale billeder, og følg 
vejledningen her.

1 Log ind via www.komputer.dk/ 
123, og klik på Vælg skabelon 1 .

2 Under afsnittet Ide-skabeloner 
vælger du Vendespil … 2 .

3 Du kan vælge mellem mange 
skabeloner med forskellige moti-

ver til bagsiderne af billederne i 
spillet. Vælg den skabelon, du synes 
passer bedst, ved at trykke på Vælg 
denne skabelon 3 .

5 Du kan skrive en  
passende overskrift til 

vendespillet 5 . Overskrif-
ten vises øverst på siden 
med spillet.

6 Skriv et par linjer  
med lidt inspiration  

til vendespillet 6 .

4 Find på en god titel til spillet, og skriv den ind i feltet 4 . Titlen bliver vist i 
menuen til venstre på hjemmesiden.

7 Du skal bruge ti forskellige billeder til vendespillet. Start med at sætte det 
første digitale fotografi ind ved at trykke på Hent foto 7 .
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 Fra foto til puslespil Med idéskabelonen Puslespil kan du forvandle et af dine bil-leder til et sjovt lille puslespil.

8 Klik på Gennemse … 8 , find mappen med dine bil-
leder 9 , vælg et billede, og klik på Åbn 10.

9 Klik på Ok 11 . Du skal nu blot gentage trin 
7 til 9, indtil alle billeder er sat ind i vende-

spillet. Har du ikke billeder nok, bliver der 
automatisk sat en række standardbilleder ind 
på de tomme pladser i spillet.

10 Klik på Gem og afslut 12 eller Gem og se 
siden 13, hvis du vil se og prøve spillet.

Her er billederne fra en udflugt med familien blevet til et sjovt vendespil, hvor det  
gælder om at finde de billeder, der passer sammen, på hurtigste tid.

Sjove talebobler på fotos

Når du laver et fotoalbum eller arbejder med 
andre skabeloner med fotos, kan du sætte tale-
bobler på de enkelte billeder eller forsyne dem 
med sjove ikoner, rammer og kulisser. Det gør 
du ved at klikke på Sæt ting på dit foto 1 , når 
du har hentet et billede ind i en skabelon. Her-
efter vælger du at sætte talebobler på din side 
og sætter flueben ved Vis talebobbel. Du kan 
så skrive en tekst i boblen.
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