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1. Om StandTekst
StandTekst er tekstdatabasesoftware, som du kan bruge til at udarbejde afgørelser og
andre skrivelser.
Med StandTekst kan du fra gang til gang udarbejde ensartede tekster af høj kvalitet,
som er tilpasset til det enkelte forhold.
StandTekst
• er meget brugervenligt,
• virker som tjekliste,
• producerer teksterne direkte i den ønskede stil (skrifttype, kommunens logo,
sidehoveder og -fødder, sidetal, etc.).
StandTekst er brugervenligt, fordi det er et makroprogram, som virker inden for
Microsoft Word.
Systemkrav
PC som har installeret Microsoft Word (Word 97, 2000, 2002, 2003, 2007 eller 2013).
Brugerniveau
Basalt kendskab til Microsoft Word.
Om brugervejledningen
Brugere med basalt kendskab af computere anbefales at læse kapitel 2 og 3. De mere
erfarne brugere anbefales at læse kapitel 4.
StandTekst-versioner
Denne vejledning er blandt andet udarbejdet til:
• StandTekst-MG (et program til miljøgodkendelser),
• StandTekst-MGK (et program til miljøgodkendelser, version Køge Kommune),
• StandTekst-ST (et program til spildevandstilladelser),
• StandTekst-STK (et program til spildevandstilladelser, version Køge
Kommune),
• StandTekst-TI (et program til tilsynsbreve),
• StandTekst-ÅL (et program til spildevand i det åbne land),
• StandTekst-OLIE (et program til olietank-sagsbehandling),
• StandTekst-FRI (et program med ubegrænsede muligheder for dine egne
tekster).
Når der er skrevet ”StandTekst” i denne vejledning, så skal det læses som StandTekstMG, StandTekst-MGK, StandTekst-ST, StandTekst-STK, StandTekst-TI, StandTekstÅL, StandTekst-OLIE eller StandTekst-FRI.
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2. Brugen af StandTekst
2.1 At udføre Trin 0, I, II, III og IV
Udfør de følgende trin for at udarbejde miljøgodkendelser eller spildevandstilladelser
ved brugen af StandTekst:
Trin 0: Start StandTekst
Udfør de følgende subtrin (a – g):
a. Start Word
b. Klik på ”Filer” i værktøjslinjen
Du ser den følgende menu:

c. Klik på ”Ny”
Hvis du bruger Word 2002 (Microsoft Office XP), skal du først klikke på ”Generelle
skabeloner …”.
Hvis du bruger Word 2007 eller 2010, skal du først klikke på Office-knappen i øverste
venstre hjørne, efterfølgende på ”Ny” og efterfølgende på ”Mine skabeloner”.
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Du ser den følgende menu:

Hvis du bruger Word 2013 skal du klikke på ”FILER”, ”Ny” og ”PERSONLIG”.
d. Klik dobbelt på ”StandTekst”
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Du ser den følgende menu:

e. Klik på knappen ”StandTekst” i værktøjslinjen
Hvis du bruger Word 2007, 2010 eller 2013, så skal du først klikke på
”Tilføjelsesprogrammer”.
Du ser den følgende menu:
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Trin I: Optag formatdokument
a. Klik på ”Trin I: Optag formatdokument”
Du ser følgende på skærmen:

Som du kan se er formatdokumentet nu optaget i StandTekst-dokumentet.
Formatdokumentet skal tilpasses til din myndigheds stil/layout. I formatdokumentet
kan du indstille myndighedens logo, sidehoveder og -fødder, sidetal, etc. Se afsnit 2.2
for yderligere oplysninger.
Trin II: Vælg teksterne
Udfør de følgende subtrin (a – l) for at vælge tekster:
a. Klik på ” Trin II: Vælg teksterne”
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Du ser den følgende menu:

b. Klik for eksempel på ”1. Afgørelse”
Du ser den følgende menu:

c. Klik for eksempel på ”1.1 Faktiske afgørelse”
Du ser den følgende menu:
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d. Klik for eksempel på ”a. Ny godkendelse”
Du ser den følgende menu:

Menuen viser at du har valgt tekster fra ”Sektion 1.1 Faktiske afgørelser”. På venstre
siden vises emnerne som er en del af sektion 1.1. Under ”Emne og oplysninger” vises
det nuværende emne ”Ny godkendelse” og oplysningerne under emnet ” Ny
godkendelse”.
Under ”Mulig tekst” vises en tekst som kan vælges om emnet.
e. Klik på ”VÆLG” for at optage teksten i dit StandTekst-dokument
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Du ser følgende på skærmen:

Du kan se, at teksten er optaget i StandTekst-dokumentet. På den måde kan du vælge
teksterne som du ønsker. Du kan søge de ønskede tekster ved at klikke på ”<< Forrige
sektion”, ”< Forrige”, ”Fremad >” og ”Følgende sektion >>”. Du kan vælge tekster
ved at klikke på ”VÆLG”. Du kan også klikke på ”TILBAGE til menuen” for at finde
tekster eller klikke på menuen på venstre side.
Klik på ”|| Pause” for at stoppe StandTekst midlertidig
Du ser følgende på skærmen:
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Du kan nu tilpasse teksterne. Teksterne indeholder røde ”Makrobuttons”. Når du
klikker én gang på dem kan du indsæt din ønskede tekst. Når du klikker to gang på
dem kan du bruge selve teksten.
f. Klik dobbelt på [virksomhedens navn] .
Du ser følgende på skærmen:

g. Klik på ”Filer” og klik på ”Gem som …” for at gemme dokumentet, lige som du
gør normalt for at opbevare et dokument
h. Klik på knappen ”StandTekst” i værktøjslinjen for at starte StandTekst igen
Du ser følgende på skærmen:
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Valgmenuen vises igen, og teksterne vises, som du brugte før du klikkede på ”||
Pause”. Nu kan du gå videre med at vælge tekster.
i. Klik på ”TILBAGE til menuen” og efterfølgende to gange på ”Tilbage”
Du ser igen den følgende menu:
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j. Klik nu på:
1. ”2. Godkendelsens vilkår”
2. ”2.9 Egenkontrol”
3. ”2.9.2 Luftforurening”
4. ”2.9.2.2 ” Kontrol og vedligeholdelse af luftfiltre
5. ”b. Leverandørens driftsinstruks”
6. og to gange på ”VÆLG”
k. Klik efterfølgende på ”Stop”
Du ser følgende på skærmen:

Du kan se, at vilkår 2 henviser til vilkår 1. Nummeret er automatisk (en automatisk
henvisning). Det betyder at Word automatisk vælger det rigtige nummer.
Du kan også se en blå ”Makrobutton”. Den ”automatiske henvisning” er placeret før
disse ”Makrobuttons” i teksten. Hvis du tilføjer vilkår før vilkår 2, vil nummeret ikke
automatisk tilpasses. Derfor har programmet Trin IV. Efter Trin IV vil disse nummerer
automatisk tilpasses og henvise til de relevante vilkår (hvis du har valgt disse vilkår).
Trin III: Tilpas teksterne
Efter du har valgt alle tekster, som du vil bruge, skal du tilpasse dem, indtil du har den
endelige tekst. Det indeholder, at du i hvert fald skal fjerne/udfylde de røde
”Makrobuttons”. Men du skal ikke fjerne de blå ”Makrobuttons”!
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Trin IV: Tilpas automatiske henvisninger
a. Klik igen på knappen ”StandTekst” i værktøjslinjen for at starte StandTekst
b. Klik igen på ”Klik her for at vise MENUEN!”
c. Klik på ”Trin IV: tilpas automatiske henvisninger”
Søg nu de blå ”Makrobuttons” og tjek om de henviser til de rigtige vilkår. Hvis
henvisningerne passer, kan du klik dobbelt på de blå ”Makrobuttons” for at fjerne
dem.
d. Klik på ”Filer” og klik på ”Gem” for at gemme dokumentet
Teksten er nu færdig!

2.2 Tilpasning af layouten i Formatdokumentet
Du kan tilpasse layouten i Formatdokumentet ved at udskifte den eksisterende
”Formatdokument” (som du sandsynligvis kan finde i mappen c:\StandTekst) med et
dokument som indeholder den ønskede layout.
Den eksisterende Formatdokument indeholder røde ”Makrobuttons”. Når du klikker
på dem kan du indsæt specifikke tekster.
Du kan tilføje ”Makrobuttons” til dit eget Formatdokument ved at kopiere en af dem
til den ønskede position i dit Formatdokument. Klik med din højre mus på den røde
tekst og vælg ”Feltkoder til/fra”. Ændr den røde tekst som ønsket og klik igen med din
højre mus på den røde tekst og vælg ”Feltkoder til/fra”. Din ”Makrobutton” er nu
færdig.
Hvis du fortryder ændringerne, findes en kopi af det oprindelige eksemplar af
”Formatdokument” i mappen c:\StandTekst\Dokumenter.
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2.3 Menuen ”EKSTRA”
Menuen har 7 muligheder:
1. Indstillinger
Når du klikker på ”Indstillinger”, kan du tilpasse myndighedens navn,
kontaktmyndighedens navn, skrifttypen og skriftstørrelse.
2. Indsæt automatisk kapitelnummer
Med denne mulighed kan du optage et automatisk kapitelnummer i dit StandTekstdokument.
3. Indsæt automatisk vilkårsnummer
Med denne mulighed kan du optage et automatisk vilkårsnummer i dit StandTekstdokument.
4. Indsæt indholdsfortegnelse (placer først cursor rigtigt)
Når du klikker på denne mulighed, kan du indsætte en indholdsfortegnelse i din
afgørelse. Sørg for at cursoren er placeret på den rigtige plads (hvor du ønsker
indholdsfortegnelsen).
5. Lav overbliksdokument
Når du klikker på den mulighed vises StandTeksts indholdsfortegnelse i et nyt
dokument. Dette dokument kan give dig overblik over StandTeksts menuer.
6. Vis alle tekster
Når du klikker på den mulighed vises alle tekster i StandTekst i et nyt dokument.
7. Søg en tekst i databasen
Med denne mulighed kan du søge i hele databasen efter en bestemt tekst.
8. Information
Denne mulighed giver dig oplysninger om StandTekst.
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3. Installationen af StandTekst
Systemkrav:
StandTekst kan installeres på PC-er, som har installeret Microsoft Word (Word 97,
2000, 2002, 2003, 2007, 2010 eller 2013).
StandTekst installeres i mapperne på harddiskene af den enkelte PC.
Under installationen skal man have ”administrator-rettigheder”.
Udfør de følgende trin for at installere StandTekst:
Trin 1: Indstil sikkerhed
Fortsæt med trin 2, hvis dus bruger Word 97.
Udfør de følgende subtrin (a – f) hvis du bruger Word 2000, 2002 eller 2003:
a.
Start Word
b.
Klik på ”Funktioner” i værktøjslinjen
c.
Klik på ”Makro”
d.
Klik på ”Sikkerhed”

17

Du ser den følgende menu:

e.

Vælg ”Mellem” (efter installationen af StandTekst kan indstillingerne ændres,
hvis ønsket)

f.

Luk Word og eventuelle andre programmer

Udfør de følgende subtrin (a – g) hvis du bruger Word 2007 eller Word 2010:
a.
Start Word
b.
Klik på Office-knappen i øverste venstre hjørne
c.
Klik på ”Word-indstillinger”
d.
Klik på ”Sikkerhedscenter”
e.
Klik på ”Indstillinger for Sikkerhedscenter”
f.
Afkryds ”Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan
køres)”
g.
Luk Word
Udfør de følgende subtrin (a – g) hvis du bruger Word 2013 eller en nyere version af
Word:
a. Start Word og åben et dokument
b. Klik på ”FILER” i øverste venstre hjørne
c. Klik på ”Indstillinger”
d. Klik på ”Center for sikkerhed og rettighedsadministration”
e. Klik på ”Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration”
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f. Afkryds ”Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan
køres)”
g. Udføre proceduren som vist på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=EF7v7kLCxU, da du ellers slet ikke har tilgang til dine egne skabeloner
h. Luk Word

19

Trin 2: Installer StandTekst
Udfør de følgende subtrin (a – d):
a. Åbne hjemmesiden www.standtekst.dk, klik på ”Gratis programmer” og vælg én af
programmerne ved at klikke dobbelt på én
b. Klik dobbelt på Setup.exe (Setup-MG.exe, Setup-ST.exe, Setup-TI.exe, SetupÅL.exe, Setup-OLIE.exe eller Setup-FRI.exe)
Du ser den følgende menu:

c. Vælg mappen til opbevaring af installationsdokumenterne og klik på ”Install” for
at begynde installationen
Word startes og du ser den følgende menu:
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d. Klik på ”Med makroer” for at fortsætte installationsprogrammet
Du ser den følgende menu:

Trin 3: Tilpas indstillinger
Ved installationen kan du hver gang klikke på ”Annuller”. Hvis du klikker på det,
afbrydes installationen. Efter det kan du uden problemer starte installationsprocessen
forfra og ændre indstillingerne som du ønsker.
Udfør de følgende subtrin (a – k):
a. Klik på installationsknappen ”Installation” i værktøjslinjen
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Du ser den følgende menu:

b. Sørg for at alle andre programmer er lukket og klik på ”Fortsæt”
Du ser den følgende menu:

c. Vælg mappen til opbevaring af StandTekstdokumenterne og klik på ”OK”
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Du ser den følgende menu:

For at bruge programmet senere, er det vigtigt at du vælger mappen som
installationsprogrammet anbefaler!
d. Vælg mappen til opbevaring af StandTekstskabelonen og klik på ”OK”.
Du ser den følgende menu:

e. Klik på ”OK” for at installere dokumenterne
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Du ser den følgende menu:

f. Indsæt navnet af din myndighed og klik på ”OK”
Du ser den følgende menu:

g. Indsæt myndighedens kontaktafdeling og klik på ”OK”
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Du ser den følgende menu:

Du kan klikke på ”Vis muligheder” for at vælge skrifttyper. Hvis den ønskede
skrifttype ikke er angivet, kan du selv indtaste denne. Du skal bruge den samme
stavemåde af skrifttypen som Word bruger.
h. Vælg skrifttypen som du bruger i afgørelser og klik på ”OK”
Du ser den følgende menu:

i. Vælg skriftstørrelsen og klik på ”OK”
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Du ser den følgende menu:

Det anbefales, at vælge vilkårafsnit fra.
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Du ser den følgende menu:

j. Klik på ”OK”
Du ser den følgende menu:

k. Klik på ”OK” for at afslutte installationen og for at lukke Word
Installationen er nu udført. Kapitel 2 angiver hvordan du starter StandTekst.
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4. Kort brugervejledning
Installation
e. Start Word
f. Udfør de følgende trin (a – d) hvis du bruger Word 2000, 2002 eller 2003 (ellers
fortsæt med trin 3):
a. klik på ”Funktioner” i værktøjslinjen
b. klik på ”Makro”
c. klik på ”Sikkerhed”
d. vælg ”Mellem” (efter installationen kan indstillingerne ændres, hvis ønsket)
e. Luk Word og eventuelle andre programmer
Udfør de følgende subtrin (a – g) hvis du bruger Word 2007 eller Word 2010:
a. Start Word
b. Klik på Office-knappen i øverste venstre hjørne
c. Klik på ”Word-indstillinger”
d. Klik på ”Sikkerhedscenter”
e. Klik på ”Indstillinger for Sikkerhedscenter”
f. Afkryds ”Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan
køres)”
g. Luk Word
Udfør de følgende subtrin (a – g) hvis du bruger Word 2013 eller en nyere version
af Word:
a. Start Word og åben et dokument
b. Klik på ”FILER” i øverste venstre hjørne
c. Klik på ”Indstillinger”
d. Klik på ”Center for sikkerhed og rettighedsadministration”
e. Klik på ”Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration”
f. Afkryds ”Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan
køres)”
g. Udføre proceduren som vist på Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=EF7v-7kLCxU , da du ellers slet ikke har
tilgang til dine egne skabeloner
h. Luk Word

28

g. Åbne hjemmesiden www.standtekst.dk, klik på ”Gratis programmer” og vælg én af
programmerne ved at klikke dobbelt på én
h. Klik dobbelt på Setup.exe (Setup-MG.exe, Setup-ST.exe, Setup-TI.exe, SetupÅL.exe, Setup-OLIE.exe eller Setup-FRI.exe)
i. Vælg mappen til opbevaring af installationsdokumenterne og klik på ”Install” for
at begynde installationen
j. Klik på ”Med makroer” for at starte installationsprogrammet
k. Følg anvisningerne på skærmen
At starte StandTekst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Start Word
Klik på ”Filer” i værktøjslinjen
Klik på ”Ny”
Hvis du bruger Word 2002 (Microsoft Office XP), skal du klikke på ”Generelle
skabeloner …”.
Hvis du bruger Word 2007 eller 2010, skal du først klikke på Office-knappen i
øverste venstre hjørne, efterfølgende på ”Ny” og efterfølgende på ”Mine
skabeloner”.
Hvis du bruger Word 2013 skal du klikke på ”FILER”, ”Ny” og ”PERSONLIG”.
Klik dobbelt på ”StandTekst”
Følg anvisningerne på skærmen og udfør TRIN I, II, III og IV

Klik hver gang på StandTekst i værktøjslinjen, hvis du vil starte StandTekst igen.
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5. Virkningen af programmet og sletning
Installationen placerer:
- installationsdokumenter og datadokumenter (Installation StandTekst.dot,
Formatdokument.doc og Standdata.doc) i en mappe som du vælger
(installationsprogrammet anbefaler at bruge c:\StandTekst),
- programmet (Word-skabelonen StandTekst.dot) og et datadokument
(StandTekst.dat) i Word’s skabelonmappe som installationsprogrammet anbefaler
(som ofte er c:\programmer\microsoft office\skabeloner eller C:\Users\....”dit
navn”...\AppData\Roaming\Microsoft\Skabeloner).
For at fjerne programmet, sletter du ovenstående dokumenter fra din computer.
Hvis du ikke kan finde disse dokumenter på din computer, så klikker du på ”Start”, på
”Søg” og på ”Dokumenter og mapper …”. Søg de ovenstående dokumenter på de
lokale drev, den ene efter den anden. Når du har fundet en, klikker du på den med din
højre museknap og vælger du ”Slet”.
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6. Kontaktoplysninger, support og
opdateringer
6.1 Kontaktoplysninger
StandTekst Software v/Jurjen de Boer
Platanvej 4
4200 Slagelse
Tlf.: 58 52 28 69
E-mail: mail@standtekst.dk
Hjemmeside: www.standtekst.dk

6.2 Support
Send en e-mail til mail@standtekst.dk med dit spørgsmål og telefonnummer.
Vi vil kontakte dig så hurtigt som muligt.

6.3 Brug af egne tekster i StandTekst
Hvis du ønsker at bruge dine egne tekster i StandTekst, kan vi mod betaling udarbejde
det. Send teksterne til os, og vi vil sende jer et tilbud.

6.4 Forslag til forbedringer
Du er meget velkommen til at sende forslag til forbedringer til os. Vi vil være meget
taknemlig for det.

6.5 Opdateringer og brugergruppe
Afhængig af interessen vil vi udarbejde opdateringer af programmet i fremtiden. I
dette tilfalde vil vi oprette en brugergruppe for at diskutere forslag til ændringer. Hvis
du er interesseret i at blive medlem af brugergruppen kan du kontakte os.
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7. Overbliksdokument af StandTekst
Du kan lave en overbliksdokument af menuen i StandTekst på den følgende måde:
a. Klik på ”EKSTRA” i StandTekst’s startmenu
b. Klik på ”Lav overbliksdokument”
c. Print overbliksdokumentet ud og tilføj dokumentet til denne brugervejledning
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