ENG >
SWE > Snabbstartsguide

Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut än tidigare versioner, så vi skapade den här guiden för att hjälpa dig
minimera inlärningskurvan.
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ENG >
SWE > Växla mellan peka-funktion och mus

Om du använder OneNote på en pekdator kan du lägga till denna växla-funktion i din Quick Access Toolbar.

ENG >
SWE > Visa eller gömma toppflikmenyn

Klicka på en valfri toppflik för att visa dess kommandomeny (ribbon). För att fortsatt hålla den öppen klickar du på den
lilla fästnåls-ikonen i den nedersta högra delen av fönstret.

ENG >
SWE > Granska eller växla mellan online-konton

Klicka på ditt konto-ID för att ändra inställningar eller växla konton.

ENG >
SWE > Hantera filer

Öppna, skapa, dela och skriv ut dina anteckningar. Du kan också ändra dina kontoinställningar här.

ENG >
SWE > Visa anteckningsböcker

Klicka på anteckningsbok-ikonen för att se alla dina öppna anteckningsböcker.

ENG >
SWE > Visa anteckningsramar

För musen över en valfri text för att visa dess ramar. Ta tag i topplisten för att flytta runt den.

ENG >
SWE > Etikettmärka viktig information

Prioritera och organisera anteckningar med direkt sökbara etiketter (taggar).

ENG >
SWE > Hitta dina anteckningar

Använd sökrutan (Search) för att hitta vad som helst i dina anteckningsböcker, eller tryck Ctrl+E.

ENG >
SWE > Skapa sidor

Klicka på Add Page för att infoga en ny sida.

ENG >
SWE > Se en hel sida

Klicka på dubbelpilen för att se hela sidan (Full Page View).

ENG >
SWE > Handrita, teckna och skissa

Gör anteckningar med din egen handskrift på en pekdator.
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ENG >
SWE > Saker du kanske letar efter

Använd listan nedan för att hitta några av de vanligare verktygen och kommandona i OneNote 2013.
ENG >
SWE > För att… | Klicka på… | Och titta sedan på ...
ENG >
SWE > Öppna, skapa, konvertera, exportera, skicka eller skriva ut anteckningar | File | Bakgrundsvy (klicka på

kommandona i den vänstra rutan).
ENG >
SWE > Använda formatering för text, använda anteckningsetiketter och skicka en sida från en anteckningsbok som ett e-

postmeddelande | Home | Grupperna Basic Text, Styles, Tags och Email.
ENG >
SWE > Infoga tabeller, bilder, länkar, filer, ljud och videoklipp, eller använda sidmallar | Insert | Grupperna Tables,

Files, Images, Links, Recording och Pages.

ENG >
SWE > Teckna skisser eller former, göra anteckningar med din egen handskrift, specialanpassa pennor, rotera objekt,

eller konvertera bläck till text | Draw | Grupperna Tools, Shapes och Edit.

ENG >
SWE > Märka anteckningar och läsa eller markera som oläst, hitta anteckningar efter författare, se sidversioner och

historik, eller tömma papperskorgen | History | Grupperna Unread, Authors och History.
ENG >
SWE > Kontrollera stavning, göra undersökning online, översätta text, skydda anteckningar med ett lösenord, eller göra

länkade anteckningar | Review | Grupperna Spelling, Language, Section och Notes.

ENG >
SWE > Maximera skärmytan, aktivera eller inaktivera linjering och sidtitlar | View | Grupperna Views, Page Setup,

Zoom och Window.
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ENG >
SWE > Var är Spara-knappen (Save)?

OneNote har inget Spara-kommando (Save) eftersom det automatiskt sparar allting medan du arbetar – oavsett hur
små eller stora ändringar du gör. Detta låter dig fokusera på dina tankar och idéer istället för på dina datafiler.

ENG >
SWE > Exportera anteckningar närhelst du behöver

Om du behöver skicka en ögonblicksbild av en anteckningssida (eller en sektion eller en hel anteckningsbok) till någon
som inte har OneNote, så kan du enkelt exportera en statisk ögonblicksbild av dessa anteckningar genom att klicka på
File > Export och sedan välja det format du vill.
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ENG >
SWE > Fånga vad som helst med skärmurklipp

Ett lätt sätt att få in saker i OneNote är att infoga ett skärmurklipp, vilket låter dig fånga vad som helst på din
datorskärm så att du kan spara det som en del av dina anteckningar.

ENG >
SWE > Börja med att ta fram vad du vill fånga – t ex en resebeskrivning i Internet Explorer eller ett diagram i ett Excel-

ark.
Växla till OneNote och klicka sedan på Insert > Screen Clipping. Så snart skärmen dämpas och OneNote försvinner, drag
fram ett urval över det du vill fånga på skärmen.
När du släpper musknappen skickas en bild av området du markerat på skärmen till OneNote, där du kan flytta eller
storleksändra bilden exakt så som du vill att den ska se ut i dina anteckningar.

ENG >
SWE > Lär känna den nya Skicka till OneNote (Send to OneNote)

Håll nere Windows-knappen på ditt tangentbord och tryck samtidigt på tangenten N för att starta det vidareutvecklade
Send to OneNote-verktyget, som gör det enklare än någonsin att importera godtycklig information från andra program
och filer till dina anteckningar.
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ENG >
SWE > Här kan du skapa ett skärmurklipp utan att växla mellan applikationer, importera hela webbsidor eller dokument

till dina anteckningar, eller skapa snabbfästisar som automatiskt blir en del av din anteckningsbok.
Du kan klicka på kommandoknapparna i Send to OneNote-verktyget eller använda de kompletterande genvägarna via
tangentbordet, som visas inom parentes bredvid varje kommando (t ex, tryck på S för att göra ett skärmurklipp).
Att använda Send to OneNote-verktyget är valfritt, vilket innebär att du kan ha det igång medan du är mitt i ett
undersökande arbete och sedan stänga av det igen när du inte behöver det.
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