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Word 2016 for alle Jørgen Koch Hent PDF I Word 2016 er det blevet meget nemmere at arbejde flere sammen
om den samme tekst på samme tid, så alle kan se de andres rettelser live. Vi introducerer dig også for
Microsofts cloud-tjeneste OneDrive (tidligere kendt som SkyDrive), hvor du gratis kan lagre dine filer.

Word er Microsofts tekstbehandlingsprogram, som du kan bruge til at skrive breve, rapporter, brochurer,
invitationer, festsange i – ja, alt hvad der indeholder tekst. Dine dokumenter kan derudover også indeholde

bl.a. diagrammer, tabeller, billeder og siden Office 2013 endda også video.

I Word kan du nemt samarbejde med andre ved hjælp af den nye revisionsvisning, indsætte billeder og
videoklip direkte fra internettjenester som fx Bing, Flickr og YouTube, zoome ind på de forskellige objekter i
dine dokumenter ved hjælp af objektzoom, bruge funktionen livelayout og justeringshjælpelinjer til at justere

billeder og andet materiale, og endda åbne og redigere PDF-filer direkte i Word.

Disse, og mange flere ting, gennemgås i dette hæfte. Du vil både lære Words grundlæggende funktioner at
kende, og desuden have mulighed for at gå i dybden med flere af de mere avancerede funktioner.
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