2021-08-09

Gmail - Re: Register till Signallinan

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Register till Signallinan
1 meddelande
hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se>
8 augusti 2021 21:33
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>
Hej
Då skickar jag filerna direkt till Pär enligt Berts förslag 4/8. Är det OK?
Hälsn
Hans Ö
8 augusti 2021 14:20:44 +02:00, skrev Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>:
Hej!
Nu har jag laddat ner Acrobat reader och då fungerade sökningen.
Tack!
Birgitta
Den tors 5 aug. 2021 kl 11:00 skrev <hans@ornhagen.se>:
Askersund 20210805
Hej igen
Tack vare Birgitta blev jag medveten om att pdf-registret blivit avkortat och slutade 2013. Detta visade
sig bero på en förarglig "utskriftsbegränsning" som lagts in tidigare. Tack vare lite IT-gymnastik idag
på förmiddagen är nu detta fixat och det finns möjlighet att ladda ner hela pdf-registret från min
hemsida ornhagen.se Det visade sig också att man måste öppna filen i Adobe Acrobat reader för
att få sökfunktionen. Öppnar man pdf i Chrome får man ingen sökfunktion såvitt jag kan se. Info om
detta bör läggas tillsammans med registret på hemsidan. Jag rekommenderar alla att använda
Acrobat reader för pdf-filer.
Prova gärna att gå in via min ornhagen.se så att ni ser hur det fungerar och kom med tips om hur vi
skall utforma registersidan på SDHF för att den skall bli lättarbetad innan vi skickar detta till Pär.
Bästa hälsningar
Hans Ö

Askersund 20210804
Hej
Här bifogar jag ett nytt och fullständigt register för Signallinan.
Jag har bifogat både Excel och pdf av Excelfilen. Båda är "sökbara"
Vill ni prova innan ni skickar detta till Pär så klicka https://ornhagen.se/sdhf.htm
Scrolla ner på sidan så finner ni instruktioner.
När jag själv nu har provat lite så kanske jag tycker att det räcker om vi lägger upp pdf filen, men det
avgör ni/Pär
Hälsn
Hans Ö
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