
HJELP TIL Å SE FILER I BIBLIOTEKET 
Alle NUF og MMU Utstein filer (dokumenter og bilder) som har blitt lagret på forskjellige PC-er 

gjennom tidene er nå samlet i et bibliotek på NUF nettsted. 

Da filene i biblioteket til NUF nettsted er konvertert til internettformat kan de kun leses på websiden. 

Der ligger det en egen leser for dokumenter og en for bilder som nåes ved å aktivere 

Medlemmer>Åpne luke>Admin>NUF Dokumentarkiv. Du får dette valget: 

 

Når du trykker på knappen Se filer i biblioteket får du denne siden: 

(Trykker du Hjelp får du hjelpedokumentet du leser nå.) 

 

Skal du sjekke eller skrive ut et dokument velger du Add dokument da får du denne siden: 



 

Velg Upload document, du mottar denne siden hvor du kan søke opp dokumentet på navn (deler av 

tittel) via filter oppe i høyre hjørne:

 

Når du har valgt et dokument, i dette tilfelle et Word dokument, trykker du Select: 

Du får følgene side: 

 



Trykk Insert og motta følgende visning: 

 

Trykker du på dokumentsymbolet i nedre høyre kant (se rød pil) får du valgene som du ser over. 

Skal du bare lese dokumentet trekker du dokumentet nedover fra høyre nedtrekkssymbol.  

Dersom du trykker på Forhåndsvisning knappen oppe i høyre hjørne mottar du et mere lesevennlig 

format med samme muligheter.

 



Skal du gjennvinne dokumentet til ordinær format velger du Last ned kopi i menyen over. Da får du 

lastet opp dokumentet på din egen PC i folderen Nedlastninger i orginal format. Skal du sende 

dokumentet videre velges normalt Skriv ut til PDF. 

En annen visningsmulighet er å velge er å velge Full skjerm (se pil) og gjøre samme valgene fra topp.

 

 

 

 

En Excel visning kan se slik ut: 

 



 

Eller slik ut etter å ha trykket Vis arbeidsbok i full størrelse nede i høyre hjørne. 

 

 

Excel-arket kan nå lagres på din harddisk ved å gå til Fil> Lagre som på dette skjermbildet. Du får da 2 

nedlastningsformater og velge i, ODS eller XLSX.  

Gå ut av ved å trykke X på Excel tittelen fanen oppe i venstre hjørne, eller gå helt ut ved å trykke på X 

oppe i høyre hjørne av PC-skjermen.  

Det greieste formatet å ha i Biblioteket er PDF. Det kan se slik ut: 

 



Best lesekvalitet får man ved å trykke Pop-out symbol oppe i høyre hjørne av dokumentet du ser. Her 

har man både lagre og utskrifts muligheter. Legg muse-kursor i det sorte feltet så ser du opsjonene. 

 

Dokumentet kan lagres tilbake på lokal PC i originalformat. (Forhåndsvisning er også en mulighet 

her).  

 

 

Skal du sjekke bilder velger du Media Library. Du mottar følgende visning:

 

Velg bilde og trykk Velg knapp og bildet fremkommer slik: 



 

 

 

Trykk Forhåndsvisning knapp oppe i høyre hjørne og motta bildet under: 

 



 

VIKTIG!!  Når du er ferdig med sjekk av dokumenter eller bilder så gå direkte ut av programmet 

(nettstedet) ved å aktivere X på fanen til venstre, eller X (Exit) øverst til høyre på skjermbildet. 

BENYTT SAMME METODE DERSOM DU FØLER AT DU HAR JUSTERT PÅ NOE SOM DU IKKE SKULLE 

GJØRE. 

Dette for ikke å bli hengende i konfigureringsmodus. Du blir forespurt om passord igjen neste gang 

du går inn på nettstedet. Det blir husket inntil du neste gang utfører Admin oppgaver. 

IKKE TRYKK PÅ OPPDATER! (Da må Webmaster varsles slik at oppdatering blir reversert). 

 

 


