
Brugervejledning - diplom 

Diplomer bestilles og eller downloades i HåndOffice. Det er muligt at uploade holdbilleder og få billeder printet på diplomerne. 
 
Husk at tage holdbilleder som noget af det første på håndboldskole. Efterfølgende skal billederne uploades til HåndOffice og diplomerne bestilles. 
Dansk Håndbold Forbund anbefaler at føre det inden kl. 12.00 den første dag på håndboldskolen, så der er størst sandsynlighed for, at diplomerne 
leveres før håndboldskolens sidste dag. 
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Uploade	holdbillede	til	HåndOffice	
 
1. Vælg ARRANGEMENTER 
2. Tryk på arr. nr. eks 2017-466 

 
3. Vælg HOLDBILLEDE 
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4. Vælg NYT BILLEDE 
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5. Udfyld feltet NAVN på kaldenavnet 
filen, der skal uploades. 

6. Udfyld evt. BESKRIVELSE 
7. Vælg VÆLG ARKIV og find 

billedefilen på din computer 
8. Vælg UPLOAD 
 
Filen er nu gemt i HåndOffice. Hvis 
billedet er større end 1260 x 946 pixel, 
bliver billedet ændret, så det passer i denne 
skabelon med enten højde eller bredde.  
Billeder i mindre opløsning, vises i det 
uploade format. 
 
Ønskes flere billeer uploadet, gentages 
punkt 4-8. 
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Bestille	diplomer	
 

1. Vælg ARRANGEMENTER 
2. Tryk på arr. nr. eks 2017-466 

 
3. Vælg PR & 

INSPIRATIONSMATERIALER 
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4. Vælg billede fra uploade billeder 
5. Vælg antal diplomer, du ønsker at 

bestille 
 
Det er ok at bestille op til 5 ekstra 
diplomer end der reelt skal bruges til 
håndboldskolen. 
 
 

 
6. Vælg TILFØJ INDKØBSKURV 
7. Skal du bestille flere forskellige 

diplomer gentages punkt 4-6.  
8. Vælg GÅ TIL INDKØBSKURV for 

at bestille diplomerne 
 

Det er muligt at downloade diplomer som 
JPEG og PDF filer. Vælg symbolerne for 
filerne til høje for indkøbskurven. 
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9. Ændre eventuelt leveringsadresse ved 
at vælge SKIFT 
KONTAKTPERSON for at fremsøge 
og indsætte ny leveringsadresse 
(person) 

10. Vælg SEND BESTILLING for at 
sende diplomerne til tryk. 

 

 
 


