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I Newspilot samlar du allt material till en artikel 
i tidningen i Jobb-mappar. I jobbet kan det fin-
nas bakgrundsmaterial, pdf-filer, telegram och 
förstås även själva artikeln med tillhörande bil-
der. Men allt material måste knytas till ett Jobb 
annars excisterar det inte för det redaktionella 
systemet. Så här skapar du ett vanligt jobb:

l Gå till Arkiv-menyn och kommandot Ny - 
Nytt standardjobb, eller slå snabbkommandot 
Ctrl+Skift+N. 

l Dialogrutan Nytt standardjobb dyker upp 
på skärmen (Fig. 2).

l Här fyller du i jobbets Namn, ett logiskt, 
kort namn som berättar vad jobbet handlar om,  
t ex ”Iran-EU”.

l Vid Avdelning väljer du den avdelning i 
tidningen som jobbet kommer att tillhöra,  
t ex ”Utrikes”.

l Artikeltyp väljer 
du oftast tillsammans 
med nyhetschefen,  
t ex ”4sp-botten-1500”, 
vilket betyder en fyra 
spalts bred artikel längs 
ned på sidan och där ar-
tikellängden är ungefär 
1500 tecken.

Kolla vilka artikelty-
per du har att tillgå 
till Västfronten i 
bilagan 1, längst bak 
i detta häfte.

l Publicerings- 
datum är ju oftast nästa 
dag, men jobbar du på 
en artikel till senare i 
veckan så se till att ha 
rätt datum här.

l När du har gjort dina 
val klicka OK.

Ditt jobb dyker nu upp i 
fönstren Mina jobb och 
Jobb (Fig. 3) och har 
således tagits hand om 
av systemet. Samtidigt 
öppnas en ny ruta så att 
du kan börja jobba med 
din artikel. 

Skapa ett nytt jobb...

N
ew

sp
ilo

t fö
r rep

o
rtrar,

Kalender
Fönster för

Mina jobb, Jobb, Artiklar, 
Webbartiklar och Bilder

Sidor i tidningen

Informationsfönster

Förhandsvisning av
t ex artiklar, telegram

och bilder

Funktioner för 
olika sidvyer

TT-telegram

Menyer

Om du loggat in på Newspilot som reporter eller 
redigerare får du upp ovanstående så kallade 
profil i programmet (Fig. 1). Profilen består av 
fem fönster med olika funktioner.

För att komma igång med Newspilot ska vi 
i början framför allt titta på fönstren för Mina 
jobb, Jobb, Artiklar, Webbartiklar, Bilder 
och Sidor.

Fig.1
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Fig. 3



...och börja skriva på din artikel

Writerfönstret (Fig. 4) du får upp har lite olika 
utseende beroende på vilken artikeltyp du valt. 
I vårt fall har vi rubrikerna Byline, Rubrik, 
Ingress, Brödtext, Bild -1, Fotobyline och 
Bildtext i fönstrets vänsterkant. Andra artikelty-
per kanske kompletterar med Nedryckare, Fakta 
osv beroende på hur artikelns layout ska se ut.

l Dubbelklicka på det blå fältet Byline. Välj 
fliken Anpassad byline och skriv in ditt för- 
och efternamn.

l Skriv in ditt rubrikförslag i raden för Rub-

rik. Om du inte har nåt rubrikförslag så skriver 
du bara in XXX på raden.

l Skriv sedan din Ingress och Brödtext. När 
brödtexten blir rödmarkerad har du överstigit de 
antal tecken som artikeln är planerad för och det 
är dags att börja avrunda. Längst ner i artikel-
fönstret finns dessutom ett räkneverk för antal 
tecken.

l Slå Ctrl+S för att spara artikeln. Den sparas 
då i den Jobb-mapp du nyss skapat och syns i 
Mina jobb-fönstret på skärmen.

Så här får du bilder till artikeln
Den artikeltyp som vi valt till ovanstående 
artikel innehåller endast en bild, men det går 
alldeles utmärkt att knyta flera alternativa bilder 
till artikeln. Så här gör du:

l Gå till er bildmapp på JU-servern och välj 
de bilder du vill ha till jobbet.

l Dra bilderna till Jobb-mappen i ditt Mina 

jobb-fönster. Observera att det är viktigt att 
pricka mappen så att bilden blir knuten till job-
bet (Fig.5).

l Dra sedan den bild/bilder du vill ha i 
artikeln till artikelsymbolen. En kopia av bilden 
dyker då upp under artikeln och bildens namn 
syns i kursiv stil. Det kursiva namnet visar att 
bilden nu är knuten till artikeln.

Fig. 4



l Dubbelklicka där efter på artikeln och Wri-
terfönstret visas igen. Bilden eller bilderna syns 
nu i Writern.

l Dubbelklicka på det blå fältet Fotobyline, 
välj Anpassad byline och skriv in fotografens 
namn. Skriv sedan dina bildtexter (Fig.6).

l När du är klar sparar du artikeln med 

Spara färdig artikel eller slår kortkommandot 
Ctrl+Skift+S.

l Om du behöver fixa till en bild i efterhand 
så högerklickar du på originalbilden i Jobb-
fönstret och väljer sedan kommndot Öppna i 
externa program. Bilden kommer då att öppnas 
i PhotoShop och du kan göra de justeringar som 
behövs.

Fig. 5
Fig. 6

Skapa artikel av TT-telegram
Telegrammen från TT ligger i det nedre högra 
fönstret på din reporterprofil (Fig.7). Där kan 
du längst upp bland annat ändra avdelning (t ex 
Sport), datum och söka telegram via sökfunk-
tionen. 

Vill du snabbläsa ett telegram klickar du på 
det och kan läsa det i Förhandsvisnings-fönst-
ret i profilens övre högra hörn. För att kopiera 
telegrammet till ett jobb gör du på följande sätt:

l Dubbelklicka på det telegram som du vill 
kopiera.

l Dialogrutan Kopiera telegram till jobb 
(Fig.8) dyker upp på skärmen. Fyll i Namn 
(eller korta ner TT:s rubrik), Avdelning och 
Artikeltyp.

l När du fått upp telegrammet i Writern läg-
ger du ortdateringen i början på ingressen (om 

det är en artikel) eller brödtexten (om det är en 
notis). Glöm inte kolon efter ortdatering!

l Lägg sedan telegrammets byline, t ex TT-
AFP, sist i artikeln. Ta bort parantestecknen runt 
bylinen.

l Spara färdig artikel med Ctrl + Skift + S.

Fig. 7 Fig. 8
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Nya jobb till webben
Om du loggat in som Webbredaktör så jobbar 
du enbart mot nättidningen och kan inte direkt 
skriva för papperstidningen.Visserligen går det 
att omforma en webbartikel till papperstidning-
en, men det brukar var ett jobb för nyhetschefen.

För att skapa ett Nytt jobb och en artikel till 
nättidningen gör så här:. 

l Slå snabbkommndot Ctrl + Skift + N och 
dialogrutan Nytt standardjobb, nu anpassad till 
nättidningen, dyker upp på skärmen (Fig.9).

l Fyll i Namn, Avdelning och Artikeltyp. 
Notera att du nu bara kan välja mella Artikel 
och Notis eftersom du ska publicera jobbet på 
nätet. Klicka OK.

l Writer-fönstret visas på skärmen och det är 
dags att skriva artikeln med Byline, Rubrik, ev. 
Nedryckare, Ingress och Brödtext.

l I fönstret för Dina jobb och Jobb syns nu 
jobbet och artikeln. I artikelsymbolen står det 
WWW, isället för PRT (print) för att visa att 
det är en artikel för nätet. När artikelsymbolen 
är vit betyder det att artikeln är Ej påbörjad...

...när den är gul är den Under produktion.

l När du slutligen skrivit skrivit klart artikeln 
och Sparat färdig artikel, Ctrl + Skift + S, så 
blir artikelsymbolen blå.

l Grön symbol betyder att artikel är God-
känd av nyhetschefen eller kvällschefen.

l Röd symbol betyder att den är Använd.

Skapa webbkopia av en pappersartikel
Naturligtvis kan du på ett snabbt och smidigt 
sätt också skapa en webbartikel från en redan 
excisterande artikel för papperstidningen. Så här 
gör du:

l Markera och högerklicka på den pappers-
artikel du vill omvandla.

l Välj kommandot Status och sedan Skapa 
webbkopia och en webbartikel kommer att 
dyka upp i Jobb-fönstret.

l Högerklicka på den nya webbartikeln. Välj 
kommandot Planera om. Kolla, och ändra om 
du behöver, Avdelning och Artikeltyp.

Skicka artikeln till webben
Att sedan skicka artikeln till nättidningen är 
relativt enkelt.

l Medan artikeln är öppen: Välj Publicera 
i Arkiv-menyn. Kryssa i ”Öppna artikel i 
webbläsare”.

l Klicka på Skicka. Har allt gått bra får du 
upp en bekräftelse.

l Öppna artikeln i Drupal. Lägg till ev. bil-
der, bildtexter etc. Publicera.

Fig. 9   



Redigering i Newspilot...
Efter att reportern lämnat ifrån sig artikeln så tar 
redigerarens jobb vid. Eventuellt tar nyhetsche-
fen sig en titt på artikeln först och ger den status 
Godkänd. Så här går det till efter det att du har 
blivit tilldelad artikel och sida:

l Se först till att InDesign är startat och ligger 
klart att användas i bakgrunden.

l Dra artikeln från Jobb-fönstret till aktu-
ell sidsymbol i Sidor-fönstret. När du släppt 

artikeln på symbolen dyker dialogrutan Flytta 
artikel upp på skärmen. Kolla informationen 
och klicka sedan OK.

l Artikel dyker upp under sidan i Sidor-fönst-
ret och är således kopplad till sidan (Fig. 10).

l Högerklicka sedan på symbolen för den 
aktuella sidan och välj kommandot Öppna i 
extern progam från menyn.

Fig. 10

...och i InDesign
Newspilot kommer nu att växla över till InDe-
sign och du får upp en mallsida på skärmen.

l Innan du monterar artikeln så ska du dra ner 
rätt mall, i vårt fall Nyhetssidamall, i InDesigns 
Sidor-palett.

l Öppna sedan Newspilot-paletten (Fig. 11) 
på skärmens högersida.

l Din artikel (Iran-EU) syns högst upp i 
paletten.

l Klicka på artikeln i paletten och dra ut den 
där den ska vara på InDesign-sidan (Fig.12).

Som du ser är artikeln i princip färdigtypo-
graferad, så att du bara behöver göra smärre 
justeringar. 

Artikeltypen 4sp-botten-1500 är planerad för 
en bild, den andra bilden som du har att välja 
mellan kommer att hamna till höger utanför 
sidan.

Fig. 11
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Avmontera artikeltyp
Om du placerat en artikel på fel sida räcker det 
inte med att bara radera artikelblocken i InDe-
sign. Du måste Avmontera artikeltypen så att 
länken till Newspilot bryts. Så här gör du:

l Markera all block som ingår i artikeln.

l Ta fram Newspilot-paletten. Klicka i övre 
högra hörnet och du får upp en palett där du 
väljer kommandot Avmontera.

l Artikel raderas från din InDesign-sida och 
länken till Newspilot bryts.

Fig. 12
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Som hjälp i planeringen
När nyhetschefen skapar ett Nytt jobb är det 
Arkiv-menyn - Ny - Nytt jobb som gäller (Ctrl 
+ N). Den ruta ( Fig.13) du får upp ger möjlig-
het att i hög grad planera jobbet från början.

Här kan du t ex skriva in vilka medarbetare 
som ska jobba med knäcket, uppgifter om plats 
och tid för intervju, deadline mm.

l När du fyllt i alla uppgifter klickar du 
Spara och jobbet kommer att upp i Jobb-fönst-
ret. Samtidigt dyker det också upp i samtliga 

medverkandes Mina jobb-fönster.

l Om du sedan högerklickar på Jobb-map-
pen får du upp en palett med flera användbara 
kommandon. Här kan du bland annat skapa Ny 
artikel, Ändra namn, Ta bort jobbet, ändra 
Status och kanske viktigast, Planera om.

Rutan (Fig.14) du får upp om du väljer Plane-
ra om ger dig möjlighet att lätt ändra Publice-
ringsdatum, Avdelning och Artikeltyp.

Fig. 13 Fig. 14



Kopia till pappret
Det brukar tillhöra nyhetschefens uppgifter att 
skapa en artikel till papperstidningen från en 
befintlig webbartikel. Bara så att du har koll på 
det som ska in i tidningen.

l Markera den webbartikel du vill kopiera. 
Slå Ctrl + D så duplicerar du artikeln och får 
upp rutan Duplicera artikel (Fig.15).

l Ändra Produkt och Delprodukt till det 
som gäller för papperstidningen. Klicka OK.

l En printsida (PRT) visas i Jobb-fönstret.

l Högerklicka på printsidan och välj Plane-
ra om. I Redigera jobb-rutan som kommer upp 
väljer du den Artikeltyp du vill ha till artikeln.
Klicka Spara och artikeln är klar att användas 
för papperstidningen.

Lägga till, ta bort och flytta runt sidor

Om du vill lägga till sidor i ditt sidformat gör du 
på följande sätt:

l Markera den sida efter vilken du vill lägga 
till sida/sidor (Fig.16). Gå till Sidor-menyn och 
kommandot Lägg till sidor.

l Du får nu upp en dialogruta (Fig. 17) som 
frågar hur många sidor du vill infoga, 2, 4, 6 

osv. Välj antal sidor och klicka sedan OK.
Notera att antal sidor i hela tidningen måste 
vara jämt delbart med 4.

l En ny ruta, Flytta/Lägg till sidor, dyker 
upp på skärmen. Klicka Fortsätt och sedan 
Klar och dina nya sidor kommer att dyka upp i 
Sidor-fönstret.

Fig. 15

Fig. 16
Fig. 17

Om du vill ta bort sidor från sidformatet så är 
det lika enkelt:

l Klicka/skift-klicka på den sida/sidor du vill 
ta bort (Fig.18). Gå till Sidor-menyn och kom-
mandot Ta bort sidor.

l Du får då upp en ny dialogruta (Fig. 19). 
Klicka Fortsätt och sedan Klar och de marke-
rade sidorna försvinner från ditt Sidor-fönster.

Fig. 18
Fig. 19



Skapa ett uppslag

För att flytta runt sidor i sidformatet krävs det ett 
antal steg, antagligen för att det inte ska kunna 
ske av misstag.

l Markera den sida/sidor som ska flyttas. 
Dra de markerade sidorna till den plats i sidfor-
matet som du tänkt dig.

l Dialogrutan Byta plats? (Fig. 20) syns nu 
på skärmen. Välj Flytta (skjut in) eller Byt.

l En ny ruta dyker upp. Välj om du vill att 
sidorna hamna före eller efter markerad sida.

l Ännu en ruta visas, Flytta sidor. Klicka 
Fortsätt och sedan Klar.

Sidformatet består i utgångsläget av enbart 
enkelsidor. Vill du skapa ett (falskt) uppslag så 
fixar du det lätt.

l Markera de sidor du vill göra till ett upp-
slag, t ex sidorna 4-5.

l Högerklicka på en av sidsymbolerna och 
välj kommandot Sammanfoga dokument från 
menyn.

l Uppslaget kommer att markeras med två 

”pusselbitar” i Sidor-fönstret (Fig. 21).

l Om du vill ha tillbaka enkelsidorna så mar-
kerar du uppslaget. Gå sedan till Sidor-menyn 
och välj Dela upp dokument.

Fig. 20

Fig. 21

Olika visningslägen i Sidor-fönstret
I Sidor-fönstrets högerkant har du ”knappar” 
för olika visningslägen av sidformatet. Klickar 
du på fjärde knappen uppifrån ser du både 

enkelsidor och uppslag så som de kommer att se 
ut i tidningen.
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