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mars 6 FÖNSTERHANTERING ÄVEN MED ZOOM

Detta gäller bara dig som inte har en extraskärm. Om du har en extraskärm så låter du bara
Zoom och Disgen vara på olika skärmar.

För att kunna öva i Disgen samtidigt som du tittar på Zoom-instruktioner är det bra att kunna
lägga fönstren vid sidan om varandra. De får gärna vara lite större än halva skärmen. Om du
vill öva detta utan att ha Zoom igång så använder jag en webbsida till vänster istället.
Nedanför bilderna har du en instruktion.

Starta Disgen
För att ändra form på fönstren måste du kolla så att fönstren inte är maximerade.
‘
Så här ser det ut om Disgen är maximerad

Knappen i mitten betyder Återställ och gör att fönstret inte är maximerat.
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Så här ser det ut om Disgen inte är maximerad. Man ser maximera-knappen i mitten.

Om fönstret inte är maximerad kan du dra omkring fönstret på skärmen om du tar tag i
mitten på listen högst upp.

Jag drar det längre åt vänster.



3

Dra i överkanten så kan du ändra storleken på fönstret, obs att du får en dubbelriktad pil
då.

Dra i kanterna och flytta hela fönstret så att det ligger till höger. Lite större än halva skärmen.
Och dra ner nedrekanten.
Så här:
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Egentligen finns det ett snabbt sätt att göra detta. Dra fönstret till högra kanten av
skärmen då får du fönstret exakt på högra halvan. Dra sedan i vänsterkanten för att
förstora upp det lite grann.

På samma sätt vill jag att du öppnar en webbläsare och går till sidan dis-nord.se och
lägger det fönstret till vänster, lite större än halva skärmen. Så här:

Jättebra om du fixar detta. Nu kan du klicka på Disgenfönstret och då ser du hela det. Och
vill du sedan se det vänstra fönstret så klickar du på det.
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Om du maximerar ett av fönstren måste du efteråt återställa fönstret till mindre storlek.

Egentligen vill jag att du ska ha zoom-fönstret till vänster. Och det borde du nu kunna
fixa själv. Det konstiga med Zoom-fönstret är dock att de inte har standardknapparna högst
upp till höger.

utan man måste klicka på View,   Exit full screen

Och försök inte minimera Zoom för då kommer det upp ett litet fönster där man måste klicka
på gröna pilen för att få upp fönstret i större storlek.
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FÖNSTERHANTERING ÄVEN MED ZOOM IGÅNG

Troligen är ert zoomfönster maximerat. Högst upp till höger ser det ut så här.

Rör på markören/musen så ser du texten View
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Antingen trycker du på Esc-tangenten eller väljer Exit full screen i menyn
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Nu kan du få ett mindre zoom-fönster. Dra i listen högst upp för att flytta fönstret. Dra i

kanterna för att ändra storlek.

Starta ditt eget Disgenprogram och lägg det lite åt höger. Dvs inte det heller bör vara

maximerat. Så här ser det ut om du senast klickade på zoomfönstret.
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Så här ser det ut om du senast klickade i Disgen-fönstret.
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Om ni råkar minimera zoom…

… får du detta lite annorlunda fönster. För att återställa så klickar du på gröna pilen.

Lars Hällstig    larshallstig@gmail.com  2023-02-24


