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Sammanfattning

Det här dokumentet handlar om hur man bäst bidrar med material
till Got-a-Macs infoblad. Det är uppdelat i tv̊a sektioner: En om man
har skrivit n̊agot och bara vill skicka in det s̊a lätt som möjligt, och
ett om man vill vara extra hjälpsam gentemot redaktören.

1 Skicka in material

Det bästa sättet att skicka in material, är att använda hemsidan (http://www.got-
a-mac.org/) och lägga in materialet där. Markera dokumentets struktur p̊a
vanligt wiki-sätt. Signera med ditt namn och eventuellt datum och eposta-
dress. Om du har bilder som ska åtfölja artikeln, lägg dem som bilagor. Om
du har versioner i hög upplösning, skicka dessa per mail till redaktören. Det
är OK att använda WikiLänkar. Skicka ett mail och säg att du gärna vill
ha med din artikel i nästa infoblad.

Om du föredrar att skicka in material per epost, skriv texten i ett rent
textdokument. Signera med namn och eventuellt datum och epostadress.
Eventuella bilder ska helst vara i JPEG-, TIFF- eller PDF-format. Packa
gärna alla filerna i ett StuffIt-arkiv eller p̊a en diskavbild. Tv̊a enterslag
avdelar stycken (precis som p̊a wikin).

2 Var extra hjälpsam

I regel gäller samma som ovan, men om man vill förenkla redaktörens jobb,
kan man göra vissa saker för att märka upp sin text.

För att markera artikelns huvudrubrik, skriv den s̊ahär p̊a första raden:

\section{Min artikel}

För att ange en underrubrik, skriv den s̊ahär:

\subsection{En underrubrik}

Avsluta artikeln s̊ahär:

\byline{David Remahl}{2004-01-25}{david@ittpoi.com}

Om du inte vill ha med din epostadress, lämna de parenteserna tomma.
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Skriv punktlistor s̊ahär:

\begin{itemize}
\item Punkt 1
\item Punkt 2
\end{itemize}

Om du vill referera till en webblänk, skriv s̊ahär:

\hrefweb{www.got-a-mac.org}

Ange inte http://.

För att ange en epostadress, skriv s̊ahär:

\hrefmail{david@ittpoi.com}

Använd teckenkodningen MacOS Roman (förval i de flesta Mac-program).
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