
Korrektur
af banner

D I G I T A L

Når dit banner er klar til korrektur, modtager du en mail. 
For at alle funktioner er tilgængelige, skal materiale up-
loades fra en computer. Benyt derfor en computer, når du 
klikker på upload knappen herunder.
Kan ikke bruges på kassesystemer.

Klik på knappen for at se bannerne.

For at gennemse de enkelte bannerne, klikker du på det første felt.



Derefter kan du bruge pilene til at se alle bannerne.
Du kan også gå tilbage til forsiden, og klikke på hver enkelt.

Se dit Facebook banner
Har du bestilt Facebook, vil du her kunne se, hvordan din annonce ser ud online. Dog er det er preview, så teksten 
står i en lang linje. Derfor vil du kunne se et felt med kun en tekst i. Sådan kommer din tekst til at se ud, når ban-
neret er live på Facebook. 
Her kan du se preview linket.

Klik på preview linket for at se banneret.



Godkendelse
For at godkende, trykker du på knappen ’Godkend’ på hvert enkelt banner.

Rettelse
Hvis du har en rettelse, som gælder på alle banner, behøver du kun sætte den på det første banner. Så vil produk-
tionen rette det på alle formaterne. 
Du laver en rettelse ved at bruge den lille gule post-it.
Klik på den, og sæt den på banneret, gerne hvor rettelsen skal være. Du kan flytte med post-it, efter du har placeret 
den. 
Lav en præcis formulering af rettelsen.

Du kan lave flere post-its ved behov, men du må også gerne lave skrive flere rettelser på samme post-it, blot dine 
ønsker er tydelige. 
Hvis du vil skifte et billede, kan du klikke på den lille clips, så åbner din stifinder, og du kan uploade et nyt billede. 

Når du er færdige med alle rettelser, kan du enten trykke;

’GEM (sendes ikke)’ –  så gemmes dine ændringer, og kan du komme tilbage til Adpoint på et senere tidspunkt
– dog skal dette gøres indenfor den angivne deadline. 

’Send rettelser’ – så modtager du en ny korrektur efter rettelsen er lavet.

’Godkend med rettelser’ – så godkendes banneret af produktionen efter rettelsen er lavet, og bannerne lægges online.

Oplever du problemer, kan du kontakte medieaktivering på tlf.: 6545 5588


