
TIPS FOR ELEKTRONISK INNLEVERING AV OBLIGER I FYS2130 VÅREN 2016

Obligene kan skrives i LaTeX eller f.eks. Word med ligningseditor, men vi anbefaler IKKE at du lager 
din besvarelse på denne måten. Det tar for mye tid å få alle detaljer korrekt med LaTeX eller Word. Det 
kan være ok å gjøre det noen ganger for å få litt trening, men ikke som normal-innlevering.

Alternativet er da å besvare obligen med hånd på vanlig papir, men med en penn som har høy kontrast. 
Håndskriften må også være rimelig bra (må være lesbar uten for store problemer).

Arkene du skriver kan så scannes inn. Dette kan gjøres på flere måter. Det er kopimaskiner som har 
scannere innebygget. Det er ikke sikkert at du har adgang til en slik nå, men i løpet av semesteret får vi 
det forhåpentligvis. Det er også en scanner på FØ 434, men jeg har ikke testet den og vet ikke hvor lett 
den er å bruke.
 
Den enkleste løsningen er kanskje å avfotografere ark for ark med mobiltelefonen og bruke en egnet app 
for å få laget pdf-filen du skal levere. Du må antakelig gå via din egen epost og hente opp filen derfra og 
deretter levere den i Devilry.

Erik Skaar har gitt oss kjempegode tips, noe jeg er svært takknemlig for. Med disse tipsene bør det være 
rimelig greit å få til elektronisk innlevering for de fleste. 

Her er Eriks tips for å scanne obliger for enkel elektronisk innlevering. Hans beskrivelse er lett modifisert.

Jeg skanner innleveringene mine med en app på telefonen. Appen tar et bilde, men modifiserer 
det slik at kontraster blir bedre og resultatet blir lagret som en pdf. Jeg bruker appen CamScanner. 
Den er helt gratis. Link til nettsiden er https://www.camscanner.com/user/download. Appen finnes 
til android, ios og windows phones. Generell dokumentasjon finnes på https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=no og https://itunes.apple.com/us/app/camscan-
ner-free-pdf-document/id388627783?mt=8 

Live demo av Appen CamScanner finnes på https://www.youtube.com/watch?v=hvMd-Du_dMs

[Denne videoen er på mindre enn ett minutt, så det kan lønne seg å stoppe den mange ganger underveis 
for å få  med seg detaljene i det som gjøres. aiv kommentar]

Erik beskriver også prosedyren med ord slik:
Jeg trykker på kameraet i nedre høyre hjørne for å lage en ny fil. Trykk igjen på kameraknappen for å 
ta bilde. Når bilde er tatt foreslår appen en beskjæring av bilde slik den tror arket er (Det er av og til 
feil. Hvis det er feil kan du beskjære bilde selv ved å dra i rundingene som du ser på videoen). Trykk 
på hakken for å lagre bildet. Nå er du inne i den pdf- filen og kan lagre flere bilder til pdf-en. Trykk 
igjen på kameraet i nedre høyre hjørne for å legge til flere sider. Jeg viser også hvordan du forandrer 
på navnet til pdf-filen i appen. 

Du kan også bruke CamScanner for å sende pdf-filen til din epost-adresse. 
Trykk på pdf-filen/bildesamlingen du vil ha. Trykk deretter på de tre prikkene oppe i høyre hjørne. 
Der vil et alternativ være “Email to Myself ”. Appen vil spørre etter eposten første gangen. [Husk der-
etter å hente opp filen fra en pc og å få sendt den inn i Devilry! aiv kommentar.]

Vær oppmerksom på at det jeg skriver tilsvarer hvordan det er for en bruker med Android. Det kan 
være litt annerledes for andre systemer. [Med dette avslutter Erik Skaar sin beskrivelse.]

Jeg vil til slutt legge til at de av dere som IKKE finner en grei måte å få levert obliger elektronisk, 
får ta kontakt med meg slik at vi kan forsøke å finne en løsning også for dere. Hilsen Arnt Inge.
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