For at printe variabel data skal vi bruge en

Undgå så vidt muligt blanke felter, da det kan

datafil. Filer i Excel-format (.xls) foretrækkes,

give blanke linjer i adresser på printet.

men kommaseparerede filer (.csv) eller
tabulatorseparerede filer (.txt) kan dog også

Brug samme skrift, skriftstørrelse osv. gennem

bruges.

hele datafilen og undgå gerne at noget står
udelukkende med store eller små bogstaver, da

Det er meget vigtigt datafilen er korrekt

dette bliver overført direkte til printet.

opbygget for at resultatet også bliver korrekt ved
print, så navne og adresser passer sammen og

Giv gerne en indikation af hvilken placering der

har et ensartet udseende. For at vi kan bruge en

ønskes, samt hvilken skrifttype/størrelse der

datafil til brevflet er det vigtigt at følgende

skal bruges. Send evt. en dummy pr. mail eller

regler overholdes:

via post.

Den første række i hver kolonne skal være en

Hvis opgaven efterfølgende skal sendes i en

overskrift, der tydeligt angiver hvilke data

konvolut med rude, vil vi gerne vide hvilken, så

kolonnen indenholder (fx fornavn, efternavn,

vi kan sikre os at brevfletningen passer i ruden.

adresse, postnr. osv.)
Vi anbefaler at rækkerne i filen er sorteret efter
Datafilen skal kun indeholde det antal kolonner

postnummer, da det hjælper PostNord i

der skal bruges i brevfletningen. Hvis der er

forbindelse med sortering. Evt. udenlandske

kolonner der ikke skal bruges i den aktuelle

adresser placeres nederst i datafilen, eller i en

opgave, skal de slettes inden filen sendes til os.

datafil for sig selv.

BREVFLET / VARIABEL DATA

Kun det antal kolonner
der skal bruges i opgaven
Samme skrift og str. i hele
datafilen. Ingen felter hvor der
udelukkende er brugt versaler
eller minuskler
Sorteret efter
postnummer

Undgå så vidt
muligt tomme felter

Udenlandske adreser til sidst,
eller i en datafil for sig selv

Ønskes hjælp til mere avancerede
Tr ykkerivej 2

brevf letninger, nummerering eller anden

6900 Skjern

form for variabel data, kan Alalan Bernhard
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