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SAMMANFATTNING
Litorapid Media AB är ett tryckeri och prepressföretag beläget på Hisingen i Göteborg. För att
hjälpa dem att synas bättre gjordes som ett examensarbete en hemsida och en cd-produktion
till företaget. Hemsidan skulle användas för att locka nya kunder till företaget och cd-
produktionen för att skapa mer kontakt mellan Litorapid och deras kunder.

Hemsidan skapades i programmet Macromedia Dreamweaver 4, och dess design bygger
mycket på tidigare utgivet broschyrmaterial. Dess gränssnitt är mycket användarvänligt. Den
interaktiva cd-produktionen är skapad i Macromedia Director 7 och är indelad i tre olika
avdelningar. En del där man kan få praktisk information om hur man lämnar in material till
Litorapid, en vars syfte är att ge samma information man kan hitta på hemsidan och den sista
och största delen är en rundvandring på företaget i åtta steg, där man kan följa hela
produktionskedjan av en trycksak. Materialet till både hemsidan och cd-produktionen är
inhämtat på plats hos Litorapid, med hjälp av digitalkamera och videokamera.

Det slutliga resultatet blev en hemsida och en cd-produktion som visar upp Litorapids
verksamhet på ett tilltalande och personligt sätt. Dessutom är det lätt för kunderna att hitta den
information de söker. Den nya hemsidan är tidsenlig, och med sin introduktion fångar den lätt
en Internetanvändares intresse. Den interaktiva cd-produktionen ger mer detaljer om
verksamheten och roar användaren samtidigt som den informerar. Med hjälp av dessa två
marknadsföringsprodukter visas Litorapid upp som ett tryckeri i tiden.



Sara Falck Litorapid Media AB 2002-10-08
Karin Johansson
___________________________________________________________________________

ABSTRACT
Litorapid Media AB is a printer and prepresscompany, located on Hisingen, Gothenburg.
Litorapid is a relatively large company, and is therefore in great need of convenient contacts
with becoming and present customers. Seeing that they work with the most rescent technique
in the branch of printing, it is important that they market themselves in a modern way. The
purpose with this project became, for that reason, to create a more contemporary home page
for the company to catch new customers, as well as an interactive presentation of the
company to create a more personal contact with customers they alreay have.

The home page was created in the programme Macromedia Dreamweaver 4, and its design is
based on previouly distributed brochures. The interface is very much adapted to please the
user. The interactive presentation of the company is created in Macromedia Director 7 and is
divided into three different divisions. One part where you can get practical information
concerning how to hand in information to Litorapid, one which serves the purpose of giving
the same information as the home page, and the last and largest part is a tour of the company
in eight steps, where one can follow a printed matter being produced from start to finish. The
material used is gathered at Litorapid’s office with a digital camera and a videorecorder.

The final result is a homepage and a presentation of the company, showing the activity of
Litorapid in a appealing and personal way. Furthermore, it is easy for customers to find the
information they need. The new hompage is modern, and the introduction helps to catch the
eye of an Internet user. The interactive presentation of the company gives us more details of
Litorapid’s activity and is entertaining as well as informative. With these two marketing
products Litorapid is shown as a contemporary printer.
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FÖRORD
Rapporten beskriver hur arbetet att skapa en företagspresentation i form av en hemsida och en
cd-produktion till ett företag gick till. Rapporten riktar sig till våra kurskamrater med samma
utbildning. Vi som har arbetat med detta läser på Linköpings Universitet, Campus
Norrköping, utbildningen Medie- och kommunikationsteknik. Detta är vårt examensarbete,
och visar upp en del av det vi lärt oss under de tre år vi läst på universitetet.

Vi vill tacka våra kontakter på Litorapid för att de gett oss den här möjligheten, och vår
examinator Niklas Rönnberg för att han hjälpt oss att göra våra planer till verklighet. Även ett
stort tack till Dag Haugum för att han lånade ut sin röst som speaker.
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1. INLEDNING
I dagen samhälle är det viktigt för företag som vill synas och höras att följa med i den
tekniska utvecklingen. Dessutom krävs att de visar upp sig på ett sätt som tilltalar eventuella
kunder. Ett av de första ställen där människor söker information idag är på Internet.
Allmänheten väntar sig att ledande företag ska ha en hemsida där man kan få tag på den
information man behöver, och knyta den första kontakten mellan kund och företag. Därför är
det inte bara viktigt att man har en hemsida, utan även att den är modern, tilltalande och
användarvänlig. Dessutom krävs att man underhåller sina kunder, och att en personlig kontakt
utvecklas. För att utveckla denna personliga kontakt är en interaktiv cd-produktion med
mycket information, som inte enbart fyller syftet att informera, utan även att roa och väcka
intresse bra. Här kan man välja att inkludera absolut vilken information man vill. Det är
dessutom viktigt att ett företag kan fånga intresse från potentiella kunder på mässor och
liknande. För detta krävs en form av presentation där kunden själv är delaktig, och så snabbt
som möjligt uppfattar den grundläggande stämningen på företaget.

1.1 Bakgrund
Litorapid Media AB är ett tryckeri beläget på Hisingen i Göteborg. De har 31 anställda och
har varit verksamma i branschen i över 20 år. Litorapid har resurser att genomföra allt inom
produktionskedjan för en trycksak. Kundernas behov varierar, en del vill ha hjälp redan från
idéstadiet medan andra bara är i behov av själva tryckprocessen. Prepressavdelningen tar hand
om kundens idé och arbetar fram trycksaken i digital form. Litorapid har en digital fotostudio
där bland annat produktfotografier kan tas. Tryckeriet ser till att få produkten på papper, eller
annat material om så önskas och slutligen efterbehandlas allt tryckt. Detta sista steg innefattar
skärning, falsning och häftning. Litorapid har även möjligheten att leverera direkt till kund.
Litorapid arbetar med det senaste inom trycktekniken. De har en egen ftp-server där kunderna
direkt kan ladda upp material.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbetet var att dels skapa en modernare och mer informativ hemsida åt
Litorapid och dels en cd-produktion för redan etablerade kunder.
Deras gamla hemsida gjordes i mitten av 90-talet och är säkert mycket välgjord och avancerad
för dess tid, men det har hänt mycket på de senaste åren och hemsidan känns i dagsläget
omodern. Idén var att skapa en helt ny hemsida, mer användarvänlig och informativ och att få
den att fungera som ett sätt för Litorapid att skaffa nya kunder. Cd-produktionen skulle vända
sig till kunder som redan fanns hos Litorapid. Den skulle fungera som informationskälla med
en underhållande del om hur det fungerar när en produkt framställs hos Litorapid. Detta
mycket för att skapa en personligare kontakt mellan företag och kund.
Syftet med rapporten är att ge läsaren en inblick i hur arbetet gått till. Rapporten är uppdelad i
två större delar. Den första beskriver en kort utvärdering av den gamla hemsidan och arbetet
med att framställa den nya. Den andra delen åskådliggör hur cd-produktionen skapades. De
båda delarna fullföljs med resultat och avslutning.

1.3 Metod
Hemsidan skapades i programmet Macromedia Dreamweaver 4, och cd-produktionen i
Macromedia Director 7. Övriga program som använts är Discreet 3D Studio Max 4 och
Curious Labs Poser 4.0. För att finna information och hjälp i frågor angående programmen
har i första hand programmens hjälpfunktioner använts, och därefter har information sökts på
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Internet. Material såsom bilder, digitala videofilmer och dylikt har dels inhämtats hos
Litorapid, men hjälp av digitala kameror och dels från Litorapids arkiv med tillstånd för
användning. Information gällande tekniker inom produktionskedjan har inhämtats genom
direkta kontakter med företagets anställda.

1.4 Avgränsningar
Först bestämdes upplösningen till 800 x 600 bildpunkter, både på hemsidan och cd-
produktionen. Detta på grund av att det fortfarande finns många som använder den
upplösningen på sina skärmar. Hemsidans information anpassades och delades upp i mellan 5
och 9 huvudmenyer, med passande underrubriker. Alla bilder hade upplösningen 72 dpi och
videofilmernas storlek fick vägas med dess kvalitet.
Ett av de mål som sattes från planeringsstadiet och som inte hölls på grund av tidsbrist var att
ha med den animerade mannen på alla steg under rundvandringen på cd-produktionen.
Eftersom animationen medförde mycket arbete i ett nytt program reducerades antalet
animationer till tre istället för tio. Med idén om att ha mannen med på alla steg fanns också en
tanke om att då synkronisera mannens läpprörelser med speakerrösten, något som inte passade
så bra då mannen inte fanns med på alla steg.
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2. HEMSIDAN
Det första som gjordes vid uppbyggnaden av den nya hemsidan var först och främst att
utvärdera den gamla, se vilka förbättringar som kunde göras och vilken information som
kunde användas vidare. Eftersom kontaktpersonen på Litorapid, en av cheferna, knappt besökt
den gamla hemsidan och inte heller var särskilt insatt i Internet var det svårt att få en
uppfattning av vad de ville ha med på sin nya hemsida. Detta medförde ganska stor frihet
både vad gäller upplägg och innehåll.

2.1 Granskning av den gamla hemsidan
Tekniken går fort framåt inom skapande av hemsidor. Då det gäller design och många andra
aspekter handlar det mest om personlig smak vilket gör det svårt att hitta något rätt och fel.
Vad sedan gäller användargränssnitt och information finns det vissa riktlinjer man bör följa.
Den gamla hemsidan var inte anpassad för upplösningen 800 x 600 vilket är konstigt eftersom
just den upplösningen var betydligt vanligare då hemsidan skapades. Det är väldigt många
färger inblandade, flera olika typsnitt genom hela hemsidan och två olika menyer vilket ger ett
rörigt intryck. Man har dock alltid tillgång till båda menyerna vilket är positivt (Se Figur 1).

Mindre fel i hemsidan:
� Har man väl lämnat startsidan har man ingen möjlighet att ta sig tillbaka.
� En länk som tagits bort men fortfarande är klickbar.
� Blå textdelar, ej klickbara.(Blå text förknippas ofta med länkar)

Figur 1. Litorapids gamla hemsida
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� Textfältet flyttar sig i sidled mellan olika sidor.
� Inaktuell information. Webbdesign är inte längre en tjänst företaget erbjuder.
� Underdelen på vänster meny försvinner på ”Tips”-sidan.
� Oläsbara skärmdumpar i pdf-dokumenten.
� Inget riktnummer innan telefonnumren under ”Kontaktpersoner”.
� Menyikonen Kontaktpersoner kan inte klickas på två gånger.
� E-postadressen länkas inte vidare till e-postprogram.

2.2 Den nya hemsidan
Den huvudsakliga idén var att göra en stilren och mer användarvänlig sida. Denna skulle
fungera som ett centrum där både nya och gamla kunder skulle kunna få information om
Litorapid och vad de gör. Ledningen på Litorapid hade i allmänhet en ganska gammaldags
syn på hemsidor. Till skillnad från ledningen såg vi hemsidan som företagets ansikte utåt.
Folk använder sig idag allt mer av Internet för all typ av information (Se Figur 2). Man kan på
någon minut få information som vanligtvis med post tar en eller två dagar. Eftersom hemsidor
har blivit en så stor del av företags syn på utveckling är det lätt att man bedömer ett företag
efter dess hemsida.

2.2.1. Grundstrukturen
Litorapid hade precis framställt nya foldrar att använda i sin
marknadsföring. Dess upplägg bestod av vit bakgrund, grå
text och tre tärningar (röd, grön och blå). Eftersom även
Litorapids logotyp består av grå text och de tre RGB-färgerna
kändes det naturligt att bygga upp hemsidan efter dessa rikt-
linjer. Innan arbetet började besöktes andra tryckeriers hem-
sidor både för att få en inblick i tryckeribranschen och även
för att få idéer om vad som kan vara intressant att ha med på
hemsidan. Först skissades olika layouter upp, en struktur
bestämdes och ett frameset (ett rutsystem för presentation av
flera html-sidor samtidigt, se Figur 3) byggdes upp. Tanken
var att ha en frame i centrum (a) som skulle fungera som huvuddelen, där all information
skulle presenteras. Denna tillsammans med menydelen (b) skulle sedan på något sätt ramas in.
Därför skapades smala frames runt om där linjer i form av gif-bilder placerades. För att få
dessa på rätt plats, var det viktigt att de stämde överens med varandra, användes stilmallar.

Figur 2. Statistik över internetanvändare (Andel i befolkningen i åldern 16-64 år som använder
Internet fördelat på arbetare, lägre och högre tjänstemän samt egna företagare och åldersgrupper.
Källa: SCB, 2002-08-26)
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Tyvärr blev detta ett problem i Netscape, eftersom bilderna inte hamnade på samma ställe
som i Explorer. Logotypen, som Litorapid hade i digital form, placerades i övre vänstra
hörnet, något av en regel eftersom det är där man först fäster blicken vid en ny hemsida.
Senare länkades även logotypen till startsidan. Detta resulterade i själva mallen och nästa steg
var att skapa ett passande rubriksystem.

2.2.2. Rubriksystemet

För att bygga upp ett bra rubriksystem samlades den fakta in som skulle passa bra. Några nya
delar som planerades var:

• Offertförfrågan (Ett formulär där nya kunder skulle kunna fråga om prisuppgifter)
• Miljö (En beskrivning av Litorapids miljöarbete och policy)
• Anställda (Foto, namn, adress och e-post till alla anställda)
• Våra kunder (Bilder på tidigare gjorda produkter)
• Produktion (En beskrivning av de olika stegen under en produktion)
Det fanns hela tiden en eftersträvan för så bra balans mellan huvud- och underrubriker som
möjligt. Att exempelvis ha en huvudrubrik med tio underrubriker och en annan med bara en
underrubrik undveks i så stor utsträckning som möjligt. Här fick hänsyn tas till mängden fakta
under varje del och under tiden gjordes vissa omstruktureringar, vissa rubriker togs bort

medan andra flyttades. Enligt bra användargränssnitt bör man hålla
sig till mellan fem och nio rubriker, det är vad en vanlig individ
klarar att hålla i korttidsminnet. Har man under fem rubriker kan
användaren ha svårt för att hitta på sidan (för grov sammansättning)
och finns det fler än 9 rubriker behövs dessa packas ihop på ett
bättre sätt. Offertförfrågan som från början var planerad togs bort
efter andra besöket hos företaget på grund av att de ville slippa
ärenden som var av mindre betydelse, vilket en offertförfrågning
medförde. Hemsidans slutliga huvud- och underrubriker blev enligt
Figur 4.
Huvudmenyerna skulle kunna ”öppnas” (eventuella underrubriker
skulle synas) och ”stängas” (underrubriker skulle försvinna). En
lösning till denna teknik var att använda sig av applets, men
eftersom en del företag av säkerhetsskäl inte tillåter applets i sina
webbläsare så valdes en annan lösning. Istället länkades huvud-
rubrikerna till nya html-dokument, med underrubriker, i samma
frame. All text lades in i tabeller, 1x1 (rad x kolumn), för att lättare
kunna placera texten snyggt och även kunna bestämma radavstånd
mellan olika stycken.
För att få bort understrykningen på länkarna och för att visa att

menyrubrikerna och länkarna är klickbara ändras deras färg då muspekaren kommer över
dem. Detta gjordes med följande html-kod som lades in i style-taggen:
<!--
A:link {color:#6A6A6A;text-decoration: none}
A:visited {color:#6A6A6A;text-decoration: none}
A:active {color:#C9271C;text-decoration: none}
A:hover {color:#C9271C;text-decoration: none}
.logo { position: absolute; clip: rect(  )} -->

Figur 4. Menysystemet



Sara Falck Litorapid Media AB 2002-10-08
Karin Johansson
___________________________________________________________________________

6

För att göra rull-listerna vita infogades ännu ett stycke html-kod i style-taggen, något som
tyvärr inte fungerar i Netscape:

<!--
body { scrollbar-base-color: #FFFFFF; scrollbar-track-color:
#FFFFFF; scrollbar-arrow-color: #808080;} -->

Det färdiga rubrikerna fylldes sedan med passande text och bilder.

Start
Eftersom Litorapids nya broschyr byggde på tre tärningar i
RGB-färgerna fanns en idé om att göra ett intro till hem-
sidan relaterat till just dessa. Denna animation skulle
kunna göras i 3DStudioMax, vilket visade sig vara
svårare än tänkt. Först skapades tre kuber, som färgades
i rött, grönt och blått. För att skapa animeringen och få
dem att se ut som om de kastades in från sidan användes
till en början funktionen dynamics. Det visade sig dock mycket svårt att få tärningarna att
uppträda verklighetstroget. Därför användes till slut en reactor, som på ett mycket bättre sätt
fick tärningarna att röra sig på ett naturligt sätt. Då animationen var färdig exporterades den
till formatet avi.

Tanken var att filmen skulle startas upp direkt i webbläsaren på startsidan. Det är normalt inga
problem att lägga upp en filmsekvens på Internet, men det kan dessvärre uppstå problem då
webbläsare ska hantera filmen. Här behöver man en videospelare, såsom Windows Media
Player, Quicktime eller RealPlayer. Men eftersom videospelaren spelar upp filmen i ett
separat fönster var inte detta en primär lösning. Ett annat sätt är att ta hjälp av Shockwave
Flash men för att det ska fungera bra behöver man ett plug-in, vilket man helst vill slippa
undan. För att slippa ta till både andra program och plug-ins undersöktes möjligheten att göra
en animerad Gif av filmen. För att göra detta importerades filmen till Adobe Premiere och
exporterade därifrån till bitmap-bilder (131 st). För att sedan få bilderna till en animations-
sekvens behövdes ett program som laddades ner gratis från Internet, Gif Construction Set.
Bilderna importerades till programmet som sedan satte dem samman till en animerad Gif. Här
uppstod ett litet problem eftersom animation hade betydligt lägre hastighet i Explorer än i
Netscape. Detta berodde på att Explorer inte kan spela upp animationer snabbare än 10
bilder/sekund. För att lösa detta problem reduceras bildantalet från 131 till 24, vilket
resulterade i samma hastighet både i Explorer och Netscape. Med en animerad Gif upphörde
nu problemet med att behöva spela upp filmen i ett popup-fönster. Animationen lades helt
enkelt direkt in i html-koden och då startade den av sig själv.

Företaget
Eftersom Företaget är den första sidan i ordningen och den man naturligt
först besöker lades där en välkomnande text och bild. Texten togs från
Litorapids tidigare hemsida. Till huvudrubriken Företaget infogades
underrubriker enligt Figur 6.

Kontakt
Första tanken var att bara ha en informationssida med adress och telefonnummer. Efter att
offerförfrågan tagits bort infogades istället ett formulär under Kontakt. Där kan kunden skriva
i namn, telefon, e-post och ett meddelande som sedan skickas direkt till Litorapid via e-post.

Figur 6. Företagets underrubriker

Figur 5. Animerade tärningar
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För den lösningen användes cgi-scriptet FormProcessor som skickar informationen som e-
post (Se Bilaga 4). Scriptet fanns gratis på Internet.

Hitta hit
På den gamla hemsidan fanns en vägbeskrivning med som skulle förbättras till den nya
hemsidan. Kartan som tillhörde beskrivningen erhölls i digitalt format. Den var inte särskilt
verklighetsbaserad utan mer skapad ur designsynpunkt (Se Figur 7). Vägbeskrivningen var
uppdelad i fyra delar, beroende på vilket håll man kom ifrån. För att presentera väg-

beskrivningen var första tanken att använda så kallade
ankare. Först presenterades då en klickbar lista med alla
fyra riktningarna vars vägbeskrivning var och en fanns
längre ner på samma sida. På varje del fanns också en länk
tillbaka till toppen på sidan. Det blev tyvärr ingen snygg
design med denna metoden, utan istället infördes samma
system som i menyn. Varje länk på Hitta hit´s startsida
länkades till en egen html-sida där informationen lades in.
På startsidan infogades också en länk till ett pdf-dokument
med alla vägbeskrivningarna, adress och telefonnummer
sammanställt på ett A4-blad. Detta gjordes med tanke på att
man möjligen vill ha vägbeskrivningen med sig på vägen.

Vad vi gör
Denna sida gjordes efter information från Litorapids nya broschyr. Där hade de listat upp
exempel på vilka produkter och tjänster de kan erbjuda kunderna. Litorapid ville ha med detta
även på hemsidan för att kunna locka redan befintliga kunder till andra produktområden.
Informationen punktades upp med hjälp av en tabell.

Anställda
Eftersom det dröjde att få fotona på de anställda gjordes först en mall med tabeller för hur
sidan skulle se ut. Här planerades att ta med alla 31 anställda med namn, ställning, foto och
telefon och e-post för de som hade. Genom förfrågan via e-post om hur många inom företaget
som skulle vara med på hemsidan erhölls till svar att endast marknadsavdelningen skulle vara
representerade. Litorapid tog foton på sina anställda i sin egen fotoateljé och lade upp dessa
på ftp där de kunde hämtas dem. De var komprimerade i ett program för Mac vilket medförde
användande av Mac för att kunna packa upp dem. Eftersom det återstod endast nio foton
ändrades upplägget på de redan gjorda tabellerna, fotona kunde vara större nu när antalet var
så pass reducerat. Respektive e-postadress länkades.

Miljö
Vid en titt på andra tryckeriers hemsidor var det många som hade med sin syn på miljön
(miljöpolicy) och hur deras miljöarbete fungerade. Litorapid skrev den text som behövdes för
miljödelen. Bilden på bladet hämtades från Corel Gallery och i Adobe Illustrator byttes vissa
färgerna så att de mer skulle stämma överens med färgerna på hemsidan.

Produktion
Produktionen skulle bli en del som handlar om vad Litorapid gör, hur deras arbete går till och
hur produktionen framskrider. På deras gamla hemsida fanns delar som Digitalt Foto, Tryck,
Original, Repro och Skyltar. Dessa, eller delar av dem, samlades under Produktion med
underrubriker enligt Figur 8, nästa sida. Här var tanken att få en genomgående beskrivning av
hur det fungerar då en trycksak blir till. En idé som verkade både kul och intressant. Eftersom

Figur 7. Karta
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det skulle finnas en liknande del med på cd-produktion togs delar av den
texten även till hemsidan. Bilder valdes för respektive produktionsdel,
några tagna på besöket i Göteborg och en del från olika broschyrer.
Under delen Tryckeri lades en filmsnutt in. Den visar en av de stora
tryckpressarna i full gång. Filmen redigerades i Adobe Premiere och
komprimerades till 3176 kB. Denna storlek är dock inte avsedd för
modemanslutning men eftersom flertalet av dagen företag har snabbare
Internet-anslutningar togs inte hänsyn till modem. Filmen länkades sedan
för att öppnas i ett separat fönster. För att beskriva vad falsning är
gjordes en illustration i Illustrator 8.0. Sist under ”Produktion” lades en

ordlista in. Även detta var en ny del som fanns med på många andra hemsidor. Inom
tryckeribranschen förekommer många krångliga ord så en ordlista kom väl till pass.

PDF
Litorapid arbetar mycket med pdf-dokument och vill att
alla deras kunder ska lämna sitt material i form av pdf.
På den gamla hemsidan fanns information om hur man
skapar pdf-dokument. Denna information gavs i form av
ett pdf-dokument i webbläsaren. I detta dokument fanns
förutom text även skärmdumpar (bilder på programmet
och dess inställningar) som en hjälp då kunden skulle
göra ett pdf-dokument. Idén med att använda skärm-
dumpar är bra men problemet var att man på dessa inte
kunde urskilja vad där stod (Se Figur 9). Med skärm-
dumpar kommer vissa nackdelar. Dels tar de stor plats på skärmen och eftersom det hela tiden
kommer nya versioner av programmen blir skärmdumparna snabbt omoderna. Istället valdes, i
samråd med Litorapid, att skriva instruktionerna direkt på hemsidan. Som komplement till
detta infogades även längst ner på sidan en länk till ett pdf-dokument med samma text för att
ge möjlighet till utskrift.

Tips
Informationen under den gamla hemsidans Så här vill vi ha digitalt material lades in under
delen Tips. Även denna information hade tidigare kompletterats med oläsbara skärmdumpar,
något som valdes bort. Längst ner på Tips-sidan infogades programnerladdningar. Här
länkades till andra hemsidor för vissa program som kan vara betydande för Litorapids kunder.
I första version fanns programnamn, för vilket operativsystem programmen fungerar och en
programikon där man kunde klicka sig vidare till nerladdning (Se Figur 10). En granskning
gjordes för i vilken mån man får lov att använda sig av programvarors ikoner. Enligt bilaga 1,
ett utklipp ur Microsoft hemsida får man inte utan tillstånd lov att använda deras ikoner på

Internet-platser.
För att vara på den
säkra sidan togs
alla ikoner bort och
istället länkades
programnamnet.

Figur 8.
Produktionens
underrubriker

Figur 10. Programnerladdning med ikon

Figur 9. Gammal skärmdump
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Våra kunder
Eftersom Litorapid har en egen digital fotostudio kom
på förslag att de skulle ta bilder på sina tidigare tryckta
produkter för att publicera på hemsidan. Detta skulle
ge ett tillfällde dels för Litorapid att visa upp vilka
kunder de har och dels för nya kunder att få en inblick i
produktutbudet. Litorapid fick själva välja produkter
att fotografera. I första hand önskades bilder på
enskilda produkterna men sedan erhölls många där
flera olika kataloger låg på varandra, de blev kallade
Blandad. På en av de blandade bilderna klipptes den
översta katalogen ut och redigerades i PhotoShop för
att visas som enskild produkt. På denna html-sida
behövdes ett nytt menysystem (a) vilket löstes genom
att lägga ett nytt frameset i centrum (Se Figur 11).

Figur 11. Nytt frameset
i t

Figur 12. Den nya hemsidans startsida

Figur 11. Nytt frameset i centrum
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3. CD-PRODUKTIONEN
Den primära tanken med en interaktiv cd-produktion var att visa upp Litorapid för företagets
kunder. Då många av kundkontakterna aldrig besökt kontoret, och heller inte är bekanta med
tryckeribranschen, eller dess metoder och tekniker är detta ett trevligt sätt att få en mer
personlig kontakt mellan företag och kund. Dessutom skulle kunderna få möjlighet att här få
samma information de kan hitta på hemsidan, och även en del praktiskt information för att
underlätta arbetet mellan de olika parterna. Därför delades cd-produktionen upp i tre delar,
alla med olika layout och upplägg. Det gemensamma för de tre olika delarna är att de tre
färgerna röd, grön och blå är grundläggande. Detta för att knyta samman med hemsidan och
tidigare utgivet broschyrmaterial.

3.1 Ingångssidan
Direkt efter introduktionen ser man på
scenen tre olika ingångar man kan välja.
En blå, en röd och en grön (Se figur 13).
Dessa olika ingångar består av bilder som
tagits på företaget, och sedan belagts med
filter i olika färger. För att förklara de
olika ingångarna har de tre olika bilderna
en kort men förklarande rubrik i samma
färg. Denna rubrik dyker upp då man för
musen över ingången. För att åstadkomma
denna funktion användes scriptet

on mouseWithin Me
 go to frame X
end

Det innebär att markören helt enkelt flyttar sig till det ställe i score som är aktuellt.
För att förtydliga att de tre bilderna är ingångar som kan väljas förvandlas muspekaren till en
pekande hand då den förs över bilden. Detta är skapat med hjälp av två färdiga behaviors i
Director.

3.2 Rundvandring
För att kunderna skulle få se så mycket som möjlig av miljön på företaget, och samtidigt få en
bild av hur arbetsgången på ett tryckeri fortlöper beslöts att detta skulle visas i en typ av
rundvandring på företaget. Detta är den största och viktigaste delen av cd-produktionen, och
blev därför den del som tog mest tid att genomföra.

För att få en omväxlande upplevelse beslöts att använda fotografier, videofilm, animering och
ljud i rundvandringen. Innan någon mer detaljerad planering kunde göras krävdes en hel del
insamling av information och material. Detta gjordes på plats på Litorapids kontor i Göteborg.
Under en guidad tur på företaget upptogs digital videofilm och digitala fotografier. Dessutom
inhämtades information genom samtal med de anställda, demonstrationer och förklaringar av
olika tekniker.

Efter studiebesöket på Litorapid drogs klarare gränser för rundvandringen upp. Tydliga
avdelningar i arbetsgången trädde fram, och antalet steg i rundvandringen bestämdes till åtta.

Figur 13. Ingångsidan på cd-produktionen
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Det fanns gott om material som tydligt visade olika moment, men för att klargöra ytterligare,
och dessutom göra upplevelsen roligare för användaren beslöts att en speakerröst skulle höras,
genom hela rundvandringen för att beskriva och förklara allt man ser.

För layouten fanns en del olika förslag. Det gemensamma för de olika förslagen var att det
hela tiden fanns en meny, där användaren skulle kunna välja vilket steg i produktionskedjan
de vill se. Menyn skulle synas hela tiden, och på något sätt klargöra var i cd-produktionen
man befinner sig för tillfället. För att få så mycket plats som möjlig till bilder och filmer lades
menyn längst upp, längs den övre kanten av scenen. Varje del i rundvandringen tilldelades ett
ordningsnummer, en rubrik samt en bild som på något sätt återspeglade innehållet i just den
avdelningen. För att utseendemässigt få menyn mer tilltalande lades färgade filter på bilderna
i en av de tre tidigare nämnda färgerna. Under varje bild står rubriken på avdelningen (Se
Figur 14). För att förtydliga var man befinner sig försvinner filtret på den aktuella av-
delningen så att bilden och ordningsnumret träder fram tydligare. Bilderna som användes till
menyn redigerades i Adobe Photoshop. Här skapades även de färgade filtrena genom att ändra
opaciteten på rutor i de tre färgerna. Rubriktexterna skapades med hjälp av Photoshops
textverktyg. För att flytta sig mellan rundvandringens olika steg kan man antigen klicka i

menyn, eller använda sig av pilarna ”framåt”
och ”bakåt” för att förflytta sig ett steg i
endera riktningen.

Varje steg i rundvandringen är indelad i tre
olika rutor på scenen (Se Figur 14.) där det
finns möjlighet att visa material i olika
former. Då man först kommer in på en
avdelning är alla dessa tre rutor belagda med
ett vitt filter, men under tiden som speaker-
rösten talar framträder innehållet i den ruta
som är aktuell, och visar en bild, ett bildspel,
eller en film. Ordningen är syn-kroniserad
med ”quepoints” i ljudfilen för att kunna
framträda på exakt rätt tillfälle.

Filtren tas bort med hjälp av ”transitions”, ett färdig ”behavior” i Director. Den gör att
filtrena inte bara försvinner, utan ser ut att dras bort från höger till vänster. Det mesta i
rundvandringen är gjort med hjälp av färdiga funktioner i Director, men även med korta
Lingo-scripts.

Problem som uppstod var att få filmerna att starta på utsatt tid, och att lyckas spela upp hela
filmen. Ett av problemen var att de transistions som lagts på filtren påverkade filmerna att
försvinna innan hela filmen hunnit spelas upp. Detta löstes genom att noga se över hur
aktuella cast-members var placerade i score och se till att de inte kunde påverka varandra.

Nästa problem var att filmerna inte hann laddas in innan det var dags, och därför spelades
bara delar av filmerna upp, och ibland startades de inte över huvud taget. Detta löstes genom
att använda enkla sökvägar, och ladda in alla cast members direkt när programmet sätts igång.

Figur 14. Rundvandringens layout
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3.2.1 Rundvandringens åtta steg

Steg 1 – Möte med kund
Vår animerade man kommer in i scenen och önskar användaren välkommen. Därefter ges en
kort introduktion, man får se utvalda bilder från företaget, och speakerrösten förklarar ett par
punkter som är viktiga för Litorapid. Till sist ser man ett bildspel som visar hur det kan se ut
på kundens första möte med Litorapid, speakerrösten förtydligar.

Steg 2 – Prepress
Till att börja med ser man ett bildspel som upplyser om utvecklingen inom tryckeribranschen.
Speakerrösten förklarar hur arbetet förenklats med åren. Därefter visas moderna verktyg som
prepressoperatörerna använder sig av idag. Slutligen får man se en film som visar
prepressoperatörernas arbetsplats. Speakern berättar om Ftp och Pdf.

Steg 3 – Repro & foto
Här visas bilder av Litorapids fotostudio för att understryka att de även kan hjälpa till med
fotografering och bildbehandling, därefter visas ett par exempel på bilder. Slutligen får vi en
demonstration av en robotskanner. Speakerrösten förklarar.

Steg 4 – Provtryck & plåt
Den första kontrollen av arbetet är ett förprovtryck. En stor skrivare skriver ut arken precis
som de ska se ut från tryckpressen. Denna utskrift granskas mycket noga, det är sista chansen
att göra ändringar innan plåtarna tillverkas. I första rutan visas en film av en av personalen
som granskar ett förprovtryck. Därefter förklaras lite om plåttillverkningen, och hur viktigt
det är att alla plåtar stämmer överens. I ruta två och tre visas anställda som noggrant
kontrollerar plåtar.

Steg 5 - Tryck
Inleds med en kort förklaring av tryckpressarna och hur det fungerar att göra inställningar och
dylikt. Därefter visas en film på en arbetande tryckpress, och slutligen visas en animering,
som visar de fyra olika färgerna som används vid tryck, och hur de läggs på var för sig.
Speakern berättar hur saker och ting fungerar.

Steg 6 - Skärning
Här förklarar speakern arbetsgången då ett stort antal färdigtryckta kuponger buntas ihop och
skärs till i sin rätta storlek. Bilderna visar i bildspel steg för steg hur kupongerna delas upp i
mindre och mindre enheter. Som avslutning ser man dessa kuponger då de hänger i en butik.
En trevlig avslutning, som ger en känsla av igenkännande.

Steg 7 – Falsning och häftning
Större trycksaker behöver alltid på något sätt vikas ihop och skäras till. Processen då man
viker en trycksak kallas falsning. Detta visas här genom en illustration skapad i Adobe
Illustrator Bilder på en fals och en skärmaskin visas och till sist en film som demonstrerar hur
det går till när en trycksak får sin slutgiltiga form. Speakerrösten förklarar hela tiden vad som
sker.
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Steg 8 – Avslutning
Detta steg fungerar som en avslutning, där man får se färdiga trycksaker, och det visas att
Litorapid även kan trycka affischer. Dessutom talar speakern om att Litorapid även erbjuder
utkörning till sina kunder.

3.4 Animering
För att binda ihop de olika stegen i rundvandringen var tanken att använda en
animerad ”liten gubbe” som ett roligt återkommande inslag i varje steg.
Detta blev tyvärr aldrig verklighet, då det visade sig att det tog alldeles
för lång tid att skapa alla dessa animationer, och dessutom var det mycket
osmidigt att ta in dem i Director. Istället lade vi animationer i intro-
duktionen, det första steget på rundvandringen, och i avslutningen av cd-
produktionen (Se Figur 15).

Animeringen skapades i Poser 4 och sparades som bildsekvenser av
formatet Bitmap. Dessa bilder importerades sedan i Director och
placerades för hand ut i scenen för att uppnå önskat resultat. Detta är
ett mycket klumpigt och omständigt sätt att skapa animationer och
därför drogs antalet animeringar ned kraftigt.

3.5 Introduktion och avslutning
Introduktionen och avslutningen till cd-produktionen är de ställen där man främst får se
exempel på de animationer som gjorts. I introduktionen kommer den animerade mannen
springande in från höger och springer tvärs över scenen, efter honom kommer Litorapids
logotyp (Se Figur 16) farande. Till slut hinner logotypen upp mannen och knuffar till honom.

Mannen faller ut ur bild, men logotypen far tillbaka och
hamnar centrerad på scenen. En efter en kommer de tre
olik-färgade fyrkanterna under namnet fram och tillslut
ordet ”media”. För att göra det hela lite lättsammare
lades dessutom ackompanjerande ljud till på lämpliga
ställen.

Det problem som uppstod här var att alla bilder som krävs för animeringen av mannen tar
otroligt lång tid att ladda in innan programmet kan startas. Eftersom detta är det första som
visas löstes problemet genom att allra först placera en text som förklarar för användaren att
programmet håller på att laddas.

Animeringen av logotypen gjordes med hjälp av Directors funktioner, och blev därför inte
lika tung för programmet att utföra som tidigare nämnd animering. De ljud som använts har
laddats ner från Internet.

Avslutningen används som ett sätt att tala om för användaren vem som har skapat
produktionen. Där förklaras att den är gjord som ett examensarbete på Linköpings Universitet,
i samarbete med Litorapid Media AB. Denna information syns i scenen några sekunder,
samtidigt som den animerade mannen vinkar adjö. Därefter stängs programmet av. Detta
utförs med hjälp av ett enkelt Lingo-script. Problemet med för lång inladdningstid uppstod
inte här, då antalet bilder som krävdes till animationen inte var lika stort som i introduktionen.

Figur 15. Animerad man

Figur 16. Litorapids logotyp
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3.6 Lämna information
Denna del av cd-produktionen används för att ge
kunderna praktisk information om hur de enklast går
till väga för att lämna in material till Litorapid. Denna
del är i sin tur indelad i tre olika delar, och därför
kommer man till en meny när man väljer den ingången
(Se Figur 17). Menyn är skapad i Photoshop. I bak-
grunden ligger ett fotografi på en av Litorapids
prepressoperatörer, och ovanpå det har ett vitt filter
lagts. Därefter ett galler, skapat av tjocka vita streck
som roterats 45o. Därefter ligger ett ytterligare filter för
att inte kanterna på gallret ska se så skarpa ut. I gallret
har sedan fyra olika hål fyllts i med färger. Det är dessa
fyra olika möjligheter man har att kunna klicka sig
vidare (eller tillbaka).

1. Lämna som PDF. Litorapids prepressoperatörer föredrar att mottaga material i form av
Pdf-dokument. Här får man en detaljerad beskrivning av hur man skapar ett Pdf-
dokument.

2. Lämna via FTP. För att enkelt föra över filer mellan Litorapid och deras kunder använder
sig företaget av ftp. Detta är en mycket enkel variant av filöverföring, men då många
aldrig tidigare använt sig av det kan man här få information om hur det går till, samt det
användarnamn och lösenord man behöver för att kunna logga in på servern.

3. Tips. Under årens gång har Litorapid upptäckt vilka de vanligaste felen på det material de
får in är. Här ser man en lista man bör läsa igenom innan kunden skapar sitt material, allt
för att förkorta arbetstiden, och förenkla både för kunden och för Litorapid.

4. Tillbaka till start. Klickar du här kommer du tillbaka till ingångssidan

Alla dessa avdelningar är skapade i Directors textverktyg. För att förenkla för användaren är
texten utlagd så att all text kan ses med en gång, ingen scrollning är nödvändig.

3.7 Läs om företaget Litorapid Media AB
Det här avsnittet av cd-produktionen avser att närmast möjliga mån ge samma information
som hemsidan (se del 1 av rapporten). Därför har layouten från hemsidan använts. Samma
menysystem som tidigare nämnts användes. En del saker togs däremot bort för att de inte
kunde utföras i Director, och även för att förenkla.

Det som huvudsakligen orsakade problem var när scrollning skulle användas. I dokument som
enbart innehåller text är det inga problem, då Director själv löser detta genom sitt textverktyg.
En list dyker helt enkelt upp längs den högra sidan i textfältet och det enda man själv
definierar är var man vill att scrollningen ska börja, överst underst, eller någonstans i mitten.
Anger man ingen så kallas ”scroll top” stannat texten kvar i den position man lämnade den,
och när man återvänder ligger den kvar på samma sätt. Detta ser lite konstigt ut, då man är
van vid att en lista alltid börjar ovanifrån, och därför bestämdes scroll top till längst upp i
texten.

on prepareFrame
 set the ScrollTop of member "ordlistan" = 0
end

Figur 17. Menyn till Lämna material
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Det blir dock betydligt besvärligare då man även vill ha bilder med i sin textruta, eftersom
bilderna inte följer med texten då den flyttar sig upp och ned över sidan. Tyvärr kan
textverktyget inte hantera bilder i något format, så ingen textruta kunde skapas. Av denna
anledning fick både text och bilder sammanställas i Photoshop till en enda bild i en fixerad
storlek. Detta krävde en hel del arbete då varje textrad fick kopieras från hemsidan och passas
ihop med bilderna med jämna mellanrum. Efter sammanställningen importerades detta till
Director som en bild. Nästa problem var att skapa en rullningslist längs högra kanten. Genom
att kopiera bilder på befintliga rullningslister, och dela upp dem i dess beståndsdelar: pil upp,
pil ned, list samt rullningsruta, kunde en ny, handgjord list skapas genom att placera ut dessa
delar i scenen. Därefter programmerades i Lingo hur bilden skulle kunna röra sig upp och ner
beroende på vilken pil man tryckte på. För varje bild räknades dess koordinater ut, hur många
pixlar bilden skulle flytta sig varje steg, och mellan vilka koordinater den skulle ha möjlighet
att röra sig. Dessutom anpassades storleken på rullningsrutan så att den skulle kunna röra sig
naturligt i listen. Tyvärr fanns ingen tid till att programmera funktionen att kunna dra i
rullningsrutan för att scrolla snabbare.

Övrigt som skulle efterlikna hemsidan var att rubrikerna i menyn ska bli röda då de är aktiva.
Detta löstes genom att ha två olika uppsättningar av varje ord, en grå, och en röd som helt
enkelt bytte ut varandra.

Det som togs bort var kontaktformuläret, då det vore osmidigt att använda detta från en cd-
skiva och informationen om pdf och ftp eftersom dessa delar har en egen avdelning på cd-
produktionen. Till följd av detta ändrades menysystemet om en del.

3.8 Sammanställning
Till att börja med skapades hela cd-produktionen i ett enda Director-projekt. Detta blev dock
mycket klumpigt, mycket på grund av inladdningstiden men dessutom försvårade det arbetet
betydligt vid ändringar och tillägg av mer material. Därför skapades istället fem olika
Director-projekt:

1. Introduktionen
2. Ingångssidan + hämta/lämna material + avslutning
3. Rundvandringens första steg
4. Resterande delar av rundvandringen
5. Läs om företaget

Dessa fem delar länkas sedan ihop av scriptet ”go to movie ” De buntas sedan ihop i en
Projektor, som blir det färdiga programmet. Programmet och alla tillhörande filer brändes
sedan ner på cd-skiva, och det är i denna form Litorapids kunder kommer att komma i kontakt
med programmet. För att programmet genast ska starta då man sätter in cd-skivan i sin cd-
romenhet lades en autorun-fil in.



Sara Falck Litorapid Media AB 2002-10-08
Karin Johansson
___________________________________________________________________________

16

4. RESULTAT
Det slutliga resultatet blev en hemsida och en interaktiv cd-produktion som tydligt visar upp
Litorapid och dess verksamhet. Både hemsidan och cd-produktionen är användarvänligt
anpassad och förmedlar information på ett rakt och kortfattat sätt. Dess layout går helt i
samklang med Litorapids övriga foldrar så att man lätt ser samhörigheten dem emellan. På
hemsidan kan allmänheten läsa om företaget, vad de sysslar med och information för vidare
kontakt. Cd-produktionen vänder sig till redan etablerade kunder och har dels en
informationsdel om hur kunderna ska lämna in material till Litorapid och dels en mer
underhållande del med en guidad tur genom företagets alla produktionsdelar.

4.1 Möjligheter för vidare utveckling
Om hemsidan i framtiden kommer att användas av Litorapid bör det göras två olika versioner.
Eftersom den är skapad för Internet Explorer gör de stilmallar som finns med att den ser
annorlunda ut i Netscape. Detta löser man genom att först låta en script undersöka vilken
webbläsare användaren har för att sedan lotsa vidare till rätt sida.
Den karta som finns under hemsidans Hitta hit skulle kunna bytas ut till flera olika mer
verklighetsrelaterade kartor, en för varje riktning som beskrivs.
På cd-produktionen finns en del småsaker som skulle kunna förbättras, såsom förbättrad
kvalitet på bilder och videoklipp. Scrollningslisten fungerar endast genom att trycka på
antingen uppåt – eller neråtpilen, man kan inte dra direkt i rullningsrutan, ännu något att
arbeta vidare på. Animationer av mannen skulle kunna infogas på rundvandringens alla steg,
och även synkronisera mannens läpprörelser med speakerrösten.
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5. AVSLUTNING
Det vi framför allt uppnått med vårt arbete är kunskap om programmen vi arbetat i. Vi har
dessutom fått arbeta för att skapa en så bra användarvänlighet som möjligt på båda delarna av
vårt examensarbete och detta har krävt noggrann eftertanke och planering. Vi har även
tvingats att vara flexibla och ibland fått frångå vår ursprungliga plan för att anpassa oss efter
begränsningar i material och teknik.

Dessvärre har kontakten med Litorapid fungerat dåligt, och detta har tvingat oss att ta
självständiga beslut i många frågor. Samarbetet mellan oss i gruppen har dock fungerat
mycket bra och vi har fått praktiskt övning på att jobba i projektform med allt vad det innebär.
Allt som allt känner vi oss nöjda med det vi åstadkommit, och tycker att vi har en bra grund
att stå på i vårt vidare arbetssökande.
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7. BILAGOR

Bilaga 1 Utklipp från Microsoft hemsidan angående rättigheter.
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Bilaga 2 Exempel på Lingo-kod använd vid scrollning av bild

on mouseDown
 puppetSprite(60), TRUE
 repeat while the mouseDown

 if the locV of sprite(60) > -226 and the locV of sprite(60) < 865 then
  p = the locV of sprite(60)
  set the locV of sprite(60) to (p-6)

  updateStage
 end if

 if the locV of sprite(60) > -226 and the locV of sprite(60) < 865 then
  q = the locV of sprite(66)
  set the locV of sprite(66) to (q+1)
  updateStage

 end if
 end repeat
end
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Bilaga 3 Manus speakerröst, rundvandring

1a) Välkommen till Litorapid Media. Ett
heltäckande tryckeri. Vi arbetar med allt
från idé och underlag till färdig trycksak.

b) Företaget har funnits i mer än 30 år och
vi har alltid använt den modernaste
tekniken. Teknik är naturligtvis en viktig
del, men utan kunniga medarbetare är den
inte mycket värd. På Litorapid har vi 31
anställda med en gedigen kunskap och
erfarenhet inom branschen.

c) När du vänder dig till oss, så får du en
kontaktperson som följer dig genom hela
produktionen.1) Det första mötet kan ske
antingen hos oss, eller hos er. Vi börjar då
att analysera vad vi kan hjälpa er med. 2)
Vi erbjuder inte bara själva trycktjänsten,
utan vi kan också hjälpa till med att
utforma din idé.

2a) Mycket har hänt sedan tryckkonstens
början. Förr använde man sig av så kallade
sättkast där man monterade varje bokstav
för sig. 1) Antalet typsnitt var mycket
begränsat, möjligheten att variera sig
minimal och arbetet var väldigt
tidskrävande. 2) Idag arbetar vi med
betydligt smidigare verktyg, och nästan allt
styrs av datorer.

b) Då vi verkar inom den grafiska
branschen arbetar vi som de flesta andra
mestadels med Mac. De vanligaste
programmen som vi använder är
PageMaker och QuarkXpress.

c) På Litorapid har vi fem stationer där
våra prepressoperatörer arbetar med
redigering. Allt material som vi får in
bearbetas på något sätt här. Det mesta vi
får in kommer som Pdf-format via Ftp eller
e-post.

1a) Bild på ingången

b) Fyrdelad bild på hus, press, Bosse,
färdigtryckta ark

c) Bildspel av tre bilder : Lennart,
ingela_Heidi och Rene_helene
1) ingela
2) rene

2a) Bildspel av bilder på gammal
utrustning. Sättkast, gammal_verktyg,
gammal_robot
1) Verktyg
2) Robot

b) Bild eller illustration av en Mac samt
ikoner från programmen Illustrator,
Photoshop, PageMaker, QuarkXpress

c) Video som visar redigeringsplatserna på
Litorapid
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3a) På Litorapid har vi stora möjligheter att
framställa och bearbeta bilder. Vi erbjuder
möjligheten att ta produktfotografier i vår
digitala fotoateljé. 1) Fotografiet förs
direkt från kameran in i datorn. Vi kan
fotografera allt från muttrar till möbler.

b) För att digitalisera arkivmaterial och
även film 1) har vi en avancerad
skannerutrustning.

c) Vid skanning av diabilder i en
robotskanner är det väldigt viktigt att
rengöra och borsta bort smuts från
originalet eftersom skannern är mycket
känslig. Originalet placeras i ett magasin
innan det placeras i skannern. Sedan förs
bilden över till datorn för vidare
bearbetning.

4a) Vid förprovtrycket placeras varje sida
på tryckarket så, att sidorna i den färdiga
trycksaken hamnar i rätt ordning.
Förprovtrycket fungerar som en sista
möjlighet till ett korrektur innan plåten
framställs. Här är sista chansen att
kontrollera att det färdiga resultatet
motsvarar såväl våra som kundens
förväntningar.

b) När allt är korrigerat och klart framställs
plåten. På Litorapid använder vi oss av
CTP , det vill säga Computer To Plate.
Med den här metoden används ingen film
och kemikalier. Det gör processen både
snabbare och mer miljöanpassad.

c) Fyra plåtar tillverkas, en för varje
tryckfärg. Eftersom färgerna sedan ska
tryckas ovanpå varandra 1) är det viktigt
att alla plåtar stämmer exakt överens.

5a) Hos Litorapid har vi tre
offsettryckpressar, två större och en
mindre. Med hjälp av en diskett för man
över färgproverna från förprovtrycket till
tryckpressarna. 1) Innan den riktiga
upplagan trycks görs ett tryckprov. Utifrån
tryckprovet kan man sedan, vid behov,
göra justeringar från en kontrollpanel.

3a)Två bilder efter varandra som visar
fotostudion.
1) Foto

b) Två bilder efter varandra som visar
broschyrer

c) Video där Krister demonstrerar
robotskannern.

4a) Video på Bosse som står och granskar
ett förprovtryck.

b)Bild på Kaj och Krister som diskuterar
ett provtryck.

c) Två efter varandra bilder av Kaj som
noggrant kontrollerar plåtarna.
1) kaj

5a) Två bilder efter varandra: datorn som
styr tryckpressen, samt kontrollpanelen.
1) diskett
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b) I tryckpressen matar iläggaren in ett ark
åt gången i tryckverket. Arket förs sedan
vidare genom tryckpressen och kommer
slutligen ut på andra sidan, färdigtryckt.

c) I tryckverket trycks färgerna en i taget
på arket. Ordnigen på tryckfärgerna är
alltid svart, cyan, magenta och gul.

6a) Ett färdigtryckt ark måste skäras till på
ett eller annat sätt. Här har vi tryckt
kuponger, flera likadana på samma ark. 1)
Arken läggs i grupp om 25, med kartong
emellan och skärs sedan upp i långa
remsor.

b) Remsorna limmas ihop på långsidan och
delas upp efter kartongbitarna, så att de
ligger i buntar om 25 kuponger.1) För att
få sin slutliga form skärs de ännu en gång.
Skärmaskinen har en mycket stor kapacitet
och kräver därför en kunnig operatör.

c) I butiken ska kupongerna sedan hängas
upp och behöver därför hålas. Det görs
med speciella borrar. Vår trycksak är nu
klar.

7a) Då det gäller större trycksaker än våra
kuponger så ska dom ofta vikas. Processen
då en trycksak viks kallas för falsning.
1) Det här görs för foldrar och trycksaker
som sedan ska bindas. För att slippa göra
det för hand används en fals.

b) En vanlig typ av bindning är
metallhäftning. På Litorapid utförs det i en
stationshäft. Här läggs arken i varandra och
häftas ihop. Slutligen trimmas kanterna.

c) Det här arket har tryckts på båda sidor
och falsats. Den här typen av falsning
kallas korsfalsning. Trycksaken häftas ihop
och kanterna skärs bort för att få ett snyggt
slutresultat.

b) Video på en arbetande tryckpress.

c) Animering som visar hur färgerna läggs
på, en efter en.

6a) Två bilder efter varandra som visar
kupongerna då de är hela ark, och när de
är limmade och uppskurna i långa remsor.
1) ark

b) Två bilder efter varandra som visar hur
kupongerna delas upp i buntar om 25, och
hur de skärs upp till sin slutliga form.
1) skarmaskin

c) Bild som visar när kupongerna hänger
ute i butiken.

7a) Illustration av falsning och bild på
falsen.
1) fals

b) Bild på stationshäft

c) Video på demonstration av falsning.
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8a) På Litorapid framställer vi många olika
sorters trycksaker exempelvis broschyrer,
visitkort, tidningar och vykort.

b) Vi kan även göra saker i större format
som vi då skriver ut på högkvalitativa
färgskrivare. 1) Det finns möjlighet att
skriva ut på olika material. Här är exempel
tryckta på tyg.

c) Litorapid kan erbjuda en obruten
servicekedja med en genomgående hög
kvalitet. 1)Sista länken i den kedjan är vår
egen budbil som för er bekvämlighet och
säkerhet både hämtar och levererar ut till
kunden.

8a) Bildspel av olika bilder på färdiga
produkter från Litorapid

b) Bilder som visar rollups gjorda i
Litorapids färgskrivare. 1) rollups

c) Foto på budbilen
1) bil
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Bilaga 4 Html-kod för formuläret

<FORM method="POST" action="http://adressen_till_webbhotellet/cgi-
bin/form_processor.pl">

<!--- e-mailadress som brevet skall skickas till --->
<input type="hidden" name="Litorapid" value="sarfa161@student.liu.se">

<input type=hidden name="subject" value="Intresseformulär">

<!---- nästa rad används om sidan tack.html skall visas efter att användaren klickat
på SKICKA ---->
<input type=hidden name="redirect"
value="http://www.student.itn.liu.se/~sarfa161/Hemsida/tack.htm">

<!-----  sorteringsordning på ifyllnadsfält (i vilken ordning de visas i mailet som
skickas) --->
<input type=hidden name="sort" value="order:foretag,namn,telefon,epost,meddelande">

     <table width="250" border="0" align="center" height="143">
      <tr>
       <td height="30">
        <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif”>
        Företag: </font>
       </td>
       <td height="30" width="175">
        <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
         <input type="text" name="foretag" size="30" value="">
        </font>
       </td>
      </tr>

      <tr>
       <td height="30">
        <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
        Namn:</font>
       </td>
       <td width="175" height="30">
        <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
         <input type="text" name="namn" size="30" value="">
         </font>
       </td>
      </tr>
:
Telefon och E-post på samma sätt.
:
     </table>

     <table width="300" border="0" align="center">
      <tr>
       <td>
        <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Skriv
        meddelandet här:</font>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
         <textarea name="meddelande" rows="5" cols="40"></textarea>
       </td>
      </tr>
     </table>
      <input type="submit" name="FORMPOST" value="Skicka">
      <input type="reset" value="Rensa">
    </form>




