
Sidst gemt: 17-09-2021     1 

DCE rapportskabelon: Nyt i versioner fra og 
med 2018 
Uddrag af brugervejledningen til rapportskabelonen 

• Der er i 2018 kommet en del nye knapper, dels til funktioner der 

hidtil har været i skabelonen, dels til ny funktioner (indsæt fodnote, 

fjern/sæt indrykning, indsæt figuroversigt, indsæt tabeloversigt, ret 

kapitelnummer, reparér dokument). 

• To nye funktioner skal særlig bemærkes. De er benævnt ”Tilknyt 

rapportskabelonen uden at opfriske typografier” og ”Tilknyt 

rapportskabelon og opfrisk typografier”. Den første er beregnet som 

kur mod et problem med at rapport-værktøjerne lejlighedsvis kan 

forsvinde. Den anden er en kur, hvis typografierne i rapporten er 

gået i udu. Det er også fornuftigt at anvende den, hvis du har 

påbegyndt en rapport i en tidligere udgave af skabelonen og vil 

færdiggøre den med den nyeste version. Se mere i senere afsnit. 

• Der er nu adskilte typografier for overskrifter til tabeller (DMU 

Tabel) og indholdet (DMU Tabelindhold). Noget tilsvarende gælder 

for figurer. Typografierne for overskrift og indhold er ens i 

udseende, men adskillelsen gør det muligt at lave automatiske lister 

over figurer og tabeller. Der er også knapper til at danne sådanne 

lister. Se afsnittet ”Knapper til diverse værktøjer” for forklaring på, 

hvordan de bruges.  

• Der er defineret en typografi for fodnoter som svarer til brødteksten 

(dog med lidt mindre font), og der kommer ingen linje over 

fodnoten. 

• Der er defineret en typografi for overskrift i niveau 3 uden nummer. 

• Der er gjort klar til indtastning af Forord, Sammenfatning og 

Summary. 

• I september 2021 er skabelonen gjort mere robust over for visse 

problemer med at danne indholdsfortegnelse. Således var 

skabelonen tidligere følsom over for, om brugeren brugte dansk eller 

engelsk som "områdeformat" i Windows. 

• Der er ændret i databladet, senest i september 2021 (nyt ISSN for 

engelske rapporter). 

Hvis du er i gang med en rapport kan du godt installere den ny skabelon og 

arbejde videre. Se afsnittet Genbrug af gammel rapport med ny skabelon i 

brugervejledningen for nogle tips. 

En version fra september 2019 løste et problem med punktum efter 

Overskrift 1 samt et utidigt mellemrum før Overskrift 4. Desværre havde 

denne version et problem med at der kunne komme til at optræde en 

utilsigtet vandret streg efter figurer. Dette problem er rettet i en version fra 

november 2019. Hvis man har et dokument som lider af problemet med 

vandret streg kan det kureres ved at bruge funktionen ”Tilknyt 

rapportskabelon og opfrisk typografier” sådan som beskrevet i 

brugervejledningen under opskriften ”Er numrene på dine overskrifter 

pludselig væk?". Stregerne forsvinder ikke straks, men først når man 

gemmer dokumentet og åbner det igen. 

 

 

November 2019: 

Løsning af problem 

med streg efter figurer 
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