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 > Verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access Toolbar)

Kommandon här är alltid synliga. Högerklicka ett kommando för att lägga till det här.

ENG >
SWE > Toppflikmenyn

Klicka på en valfri toppflik för att visa dess kommandomeny (ribbon). När du öppnar ett dokument i Word 2013 visas
kommandomenyn för toppfliken Home. Denna flik innehåller många av de mest använda kommandona i Word.

ENG >
SWE > Hantera dina filer

Klicka på File för att öppna, spara, skriva ut och hantera dina Word-filer.

ENG >
SWE > Antal ord (Word count)

Titta här för att få veta antalet ord. Markera någon text för att se antal ord som markerats.

ENG >
SWE > Navigering-rutan

Tryck Ctrl+F för att visa Navigering-rutan (Navigation). Du kan reorganisera ett dokument genom att dra dess rubriker i
den här rutan.
Eller använd sökrutan för att hitta runt i långa dokument. Tryck Ctrl+H för att öppna dialogrutan Sök och Ersätt (Find
and Replace).
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ENG >
SWE > Sammanhängande menyflikar

Vissa flikar visas i toppflikmenyn bara när du behöver dem Om du t ex markerar en tabell så ser du tabellverktyget
(Table Tools), vilket inkluderar två extra flikar – Design och Layout.

ENG >
SWE > Öppning av Dialogruta

Om du ser den här ikonen … bredvid en grupp kommandon i en toppfliks kommandomeny (ribbon), så kan du klicka på
den för att öppna en ruta med mera valalternativ.

ENG >
SWE > Växla vyer

Växla till vyerna Läsa, Skriv Ut, eller Webb (Read, Print, eller Web).

ENG >
SWE > Behöver du hjälp?

Klicka här eller tryck på F1 för hjälp.

ENG >
SWE > Minimera toppflikmenyn

Klicka här för att stänga toppflikarnas kommandomeny (ribbon) och visa endast flikarnas namn.

ENG >
SWE > Zooma in eller ut

Flytta skjutreglaget för att justera dokumentets förstoring.
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ENG >
SWE > Snabbstartsguide

När du först öppnar Word 2013, ser du att du har flera valmöjligheter för att komma igång – använda en mall, en
tidigare fil, eller ett tomt dokument.

ENG >
SWE > Söka efter online-mallar
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Skriv sökord i sökrutan för att hitta mallar online på Office.com.

ENG >
SWE > Föreslagna sökningar

Klicka på orden nedanför sökrutan för att hitta några av de populäraste mallarna.

ENG >
SWE > Funktionella och personliga mallar

Funktionella mallar är från Office.com. Klicka på fliken Personliga (Personal) mallar för att öppna anpassade mallar som
du själv gjort.

ENG >
SWE > Öppna senaste filer

Listan Senaste (Recent) ger enkel åtkomst till dina senast använda dokument.

ENG >
SWE > Öppna andra filer

Bläddra för att hitta andra dokument som lagrats online eller på din dator.

ENG >
SWE > Skapa ett nytt dokument

För att börja med en tom sida, klicka på Blank Document.
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ENG >
SWE > Logga in

Logga in på ditt konto och kom åt dokument som du sparat online.

ENG >
SWE > Mallöversikt

Bläddra neråt för att se miniatyrer av mallar. Klicka på en miniatyr för att få en större översikt.

ENG >
SWE > Tips

För att hoppa över denna skärm och gå direkt till ett tomt dokument, tryck på Enter eller på Esc.
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ENG >
SWE > Nyheter i toppflikmenyn

Den nya fliken Design i Word 2013 gör det lättare att använda teman, stilar och andra formateringsfunktioner, och att
förstå hur de hänger ihop med varandra.

ENG >
SWE > Du kan enkelt anpassa toppflikmenyn till att passa dina behov genom att skapa nya flikar och fylla dem med de

kommandon du använder mest. För att börja anpassa toppflikmenyn och en fliks kommandomeny (ribbon), klicka på
File > Options > Customize Ribbon.
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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 Word 2013.
ENG >
SWE > För att… | Klicka på… | Och titta sedan på ...

ENG >
SWE > Öppna, spara, skriva ut, förhandsgranska, skydda, konvertera filer eller ansluta till platser i molnet att spara dina

dokument på | File | Bakgrundsvy (klicka på länkarna på vänster sida i denna vyn).
ENG >
SWE > Ändra radavstånd, använda formatering och stilar i texten | Home | Grupperna Font, Paragraph och Styles.

ENG >
SWE > Infoga tomma sidor, tabeller, bilder, hyperlänkar, rubriker och fotnoter, eller sidnummer | Insert | Grupperna

Pages, Tables, Illustrations, Links och Header & Footer.
ENG >
SWE > Snabbt ändra utseende på ditt dokument, ändra sidans bakgrundsfärg, lägga till en kantlinje på sidan, eller lägga

på en vattenstämpel | Design | Grupperna Document Formatting och Page Background.

ENG >
SWE > Sätt marginaler, lägg till sidbrytningar, skapa spalter i nyhetsbrevsstil, ändra avstånd mellan paragrafer, eller

rotera en sida till liggande | Page Layout | Gruppen Page Setup.
ENG >

SWE > Skapa en innehållsförteckning, eller infoga fotnoter och slutnoter | References | Grupperna Table of Contents

och Footnotes.
ENG >
SWE > Skapa kuvert eller etiketter, eller gör en dokumentkoppling | Mailings | Grupperna Create och Start Mail

Merge.
ENG >
SWE > Kontrollera stavning och grammatik, räkna antalet ord, eller spåra ändringar | Review | Grupperna Proofing

och Tracking.

ENG >
SWE > Växla mellan öppna dokument, öppna Navigering-rutan (Navigation), eller visa linjalerna | View | Grupperna

Views, Show och Window.
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ENG >
SWE > Var är Förhandsgranska Utskrift?

Klicka på File > Print för att förhandsgranska en utskrift av det aktuella dokumentet till höger om annan användbar
utskriftsrelaterad information.

ENG >
SWE > Fönstrets högra sida förhandsvisar hur en utskrift av dokumentet kommer att se ut. Använd fönstrets vänstra

sida för att välja en printer eller finjustera utskriftsalternativ – t ex, för att ändra från stående (Portrait) till liggande
(Landscape), för att ändra pappersstorlek, eller för att skriva ut bara den aktuella sidan.
För att ange fler utskriftsalternativ, klicka på länken Page Setup längst ner till vänster i fönstret, nedanför Settings.

ENG >
SWE > Var väljer jag alternativ?

Klicka på File > Options för att öppna dialogrutan Word Options. Det är här du kan anpassa Word-inställningar och
preferenser.

ENG >

SWE > Vissa inställningar i dialogrutan Word Options gäller endast för Word. Men vissa preferenser (t ex, val av ljusgrå

eller mörkgrå för ditt Office Theme) gäller för alla dina installerade Office-program.
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ENG >
SWE > Hur man arbetar tillsammans med personer som ännu inte har Word 2013

Här är några av de saker man bör tänka på när man delar eller utväxlar filer med personer som använder en äldre
version av Word.
ENG >
SWE > I Word 2013… | Vad händer? | Vad bör jag göra?

ENG >
SWE > Du öppnar ett dokument som skapats i en tidigare version av Word. | I Word 2013 ser du orden

[Compatibility Mode] bredvid filnamnet i namnlisten. Compatibility Mode garanterar att inga nya funktioner i Word
2013 är tillgängliga i dokumentet, så att personer som använder tidigare versioner av Word kan arbeta med det. | Du
kan arbeta i Compatibility Mode eller så kan du konvertera ditt dokument till det nya formatet. För att konvertera
dokumentet, klicka på File > Info > Convert. Genom att konvertera ditt dokument kan du använda de nya funktionerna,
medan personer som använder tidigare versioner av Word kan ha svårigheter att editera vissa delar av dokumentet.

ENG >
SWE > Du sparar ditt dokument som en Word 2013-fil. | Om någon öppnar dokumentet i en tidigare version av Word,

kanske de inte kan ändra vissa delar som skapades med funktioner i Word 2013. Användare av Word 2003 kommer att
behöva det kostnadsfria Compatibility Pack. En uppmaning att hämta paketet visas när Word 2003-användaren öppnar
dokumentet. | Om du behöver dela ett Word 2013-dokument med någon som använder en tidigare version av Word,
kör verktyget för kompatibilitetskontroll (Compatibility Checker) för att vara säker på att filen fungerar för dem. Klicka

på File > Info > Check for Issues > Check Compatibility. Detta verktyg uppger vilka nya funktioner i Word 2013 som inte
fungerar i äldre versioner.

ENG >
SWE > Du sparar ditt dokument som en Word 2003-fil. | Om du använt nya Word-funktioner i ditt dokument, kan

användare av Word 2003 få varningar om funktioner som inte stöds, eller så kan formatering eller funktion inte finnas i
filen. | Det är inte nödvändigt att du gör någonting. När du sparar din fil i det äldre filformatet hos Word 2003, körs
kompatibilitetskontrollen (Compatibility Checker) automatiskt och varnar för eventuella funktioner som inte stöds. Du
kan då välja att göra eventuella ändringar i ditt dokument.
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