Kjære masterstudent 2017
Takk for at du har bestilt tid hos Boksmia/ Rotator for utskrift og innbinding av din
masteroppgave.
På avtalt dag for innleveringen, sender du oppgaven i pdf-format som vedlegg i mail til
rotator@sias.no
Er filen for stor så kom innom med en minnepenn kl.0800. Vi tar dessverre ikke imot dropbox eller liknende.
I mailen skriver du også:
 Telefonnummer/ hvordan kan vi nå deg?
 Antall oppgaver du ønsker at vi printer.
 Ensidig- eller tosidig print. Om dette ikke blir oppgitt, vil den automatisk bli printet
dobbeltsidig.
 Skal oppgaven printes i farger eller sort/hvit?
 Oppgaven må være hos oss innen kl 0800 på oppsatt dag.

Vært å merke seg:
 Margstørrelse i masteroppgaven bør være ca 2 cm både på venstre og høyre side.
 Ved dobbeltsidig print bør sidetall stilles slik:
- Oddetall (forside) høyrestilt, Partall (baksiden) venstrestilt.
- Alternativt velg å midtstille sidetall.
- Legg inn blanke ark der hvor det er nødvendig, ellers blir de trykket
fortløpende. Om forsiden/bakside ønskes ensidig er det fint om de blir
sendt i egen pdf-fil.
 Det er maskinen vår som teller fargesidene i oppgaven – så det vil si at om det er ett
sidetall, en overskrift eller en nettlink som er i farger, vil denne bli regnet som en
fargeside.
 Gå igjennom oppgaven før du sender den til oss, og eventuelt gjør om.
 Får du dekket hele- eller deler av kostnadene vedrørende printingen, må rekvisisjon
med påført navn, ressurs- og stedsnummer leveres oss innen 10. mai.
 Vi vil sende sms når oppgaven er klar for henting (husk skriv telefonnr i mailen).

Hvis du ikke vil benytte avtalte tid og ikke gir beskjed innen 24 timer, vil det bli
etterfakturert med kr. 400,Har du noen spørsmål? Ring oss gjerne på tlf. 64966342 eller ta turen innom oss i Boksmia.
Vi ønsker deg lykke til med skrivingen og velkommen innom i mai!
Med vennlig hilsen

Telefon 64966342. E-post: rotator@sias.no

