Øyeblikket er verdt å ta vare på,
men hvordan?
Det kan også være andre situasjoner hvor en vil spare på
en nettside. En motpart eller
arbeidsgiver har publisert noe
som ikke burde vært publisert,
en side som det kan være nyttig
å spare på. Da holder det ikke å ta
vare på nettadressen. Selve siden
må lagres.
En kollega innviet meg for en
del år siden i sine datatriks. Jeg
ble skikkelig imponert da han tok
et departement på fersken. Etter
at han hadde stilt noen ubehagelige spørsmål, endret de innholdet i en pressemelding som var
publisert på nettet. Men siden
han hadde tatt kopi av den opp-
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rinnelige nettsiden kunne
han vise dem hva som hadde vært publisert dagen før.
Det kunne de ikke løpe i fra.
Det finnes flere muligheter for å ta vare på innholdet
på en nettside enten formålet er skrytealbumet eller
gravende journalistikk.
Kortkommandoen
Ctrl+S er den vanlige å
bruke for lagring. Den
kan også brukes til å
lagre nettsider, men
resultatet blir søppel.
Nettleseren oppretter
en egen mappe med
en haug med uforståelige filer, og når du
forsøker å åpne den
igjen seinere har du
flaks hvis du kjenner igjen innholdet.
Men det finnes bedre måter å spare en komplett side
på. En sikker måte er å lagre siden som en PDF. Noen
nettlesere har en egen funksjon som heter «skriv til
PDF». Trykk den vanlige

kortkommandoen for utskrift, Ctrl+P. I nettleseren
Chrome for eksempel får du
opp et valg som heter «Lagre som PDF». Hvis du velger det, vil nettsiden lagre
seg som en PDF-fil.
Noen nettlesere krever
at du har installert en PDFskriver på maskinen. En
PDF-skriver er et lite program som vises i menyen over skrivere. Velg PDFskriveren og skriv ut.
Et annet alternativ er å
bruke programmet Evernote. Evernote kan lastes ned
gratis og installeres som
et tillegg i nettleseren.
Evernote kan ta vare på notater, bilder, du kan laste
ned skjermdump, ta vare
på utklipp fra skjermen eller
det som er poenget her, lagre hele nettsiden som PDF.
Da kan du finne igjen siden
seinere når kjendislyset har
slukket og mørket igjen senker seg over livet ditt. a

Kjekt å bruke

Noen kan av og til oppleve et glimt av kjendisverden. I et kvarter vises
et oppslag i nettavisene
med deg i fokus. Men før
kvelden har kommet, er
det borte, som en ugle i
natta.
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