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Word 2013 For nye brugere
Microsoft Word 2013 (herefter Word 2013) er den nyeste udgave af dette utroligt populære program til
tekstbehandling, og der er ikke nogen tvivl om, at det er et af de bedste, største og mest avancerede

programmer til tekstbehandling, der findes i dag.

Vi har ikke fået en helt ny brugerflade i Word 2013, men erfaringerne fra nogle års arbejde med brugerfladen i
Word 2010 har sat Microsoft i stand til at forbedre brugerfladen i Word 2013 en hel del og gøre den mere

strømlinet end i tidligere udgaver.

Målgruppen for denne bog
Det er ikke småting, du kan udrette med en moderne tekstbehandler som Word 2013, og det gælder alt, der
har med tekster og tekstbehandling at gøre, men det kan så også virke overvældende for den nye bruger –

hvor skal man starte og med hvad.

Denne bog er for nye brugere samt brugere uden den store erfaring med Word 2013 og tekstbehandling i det
hele taget, og det bliver der taget hensyn til hele vejen gennem bogen. Men det er ikke ensbetydende med, at

du så ikke når så langt med Word 2013. Når du har gennemgået denne bog, kan du løse rigtig mange
praktiske opgaver inden for tekstbehandling over en bred kam.

Arbejde med Word 2013 i skyen
Og det gælder også arbejdet med Word 2013 i skyen (SkyDrive), som bliver gennemgået grundigt i denne
bog. Der er mange fordele ved at logge ind i Word 2013 med en Outlook-konto (tidligere Hotmail), som er
gratis, og sådan en konto er nødvendig for at kunne arbejde i skyen – derfor får du en grundig gennemgang
af, hvordan du opretter sådan en konto, så du kan udnytte Word 2013 og gemme dine filer i skyen i det lager,

som følger med sådan en konto – og så koster det ikke noget.

Word 2013 Grundlæggende
Microsoft Word 2013 (herefter Word 2013) er et fantastisk program til tekstbehandling, som kan det hele og

så lidt til. Denne bog Word 2013 Grundlæggende handler om alt det grundlæggende inden for
tekstbehandling med Word 2013. Hvis du er ny inden for tekstbehandling og Word 2013, vil jeg anbefale, at
du læser bogen "Word 2013 For nye brugere", som allerede er udkommet på Forlaget TextMaster – både i en

pdf-udgave og en epub-udgave.

Målgruppen for denne bog
Denne bog handler om det grundlæggende omkring tekstbehandling i Word 2013. Det gælder bl.a.

Typografier, formater med et tema, orddeling, indryk-funktionen, sektioner, arbejde med tabeller, arbejde med
grafik, sidehoved og sidefod, formatere tekst og billeder med spalter, arbejde med Skabeloner plus meget

mere.

Dette er den anden bog om Word 2013 i en serie på tre bøger, så der er gjort plads til, at du kan få en grundig
gennemgang af de grundlæggende funktioner i Word 2013.

Word 2013 Videre med
Du skal nu i gang med en bogen "Videre med Word 2013". Microsoft Word 2013 (herefter Word 2013) er den
nyeste udgave af dette utroligt populære program til tekstbehandling. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er

et af de bedste, største og mest avancerede programmer til tekstbehandling, der findes i dag.

Dette er den tredje bog fra Forlaget TextMaster om Word 2013, og den fortsætter, hvor bogen "Word 2013
Grundlæggende" stopper.

I denne bog skal du videre med tekstbehandling i Word 2013 og i gang med funktioner, som man ikke
normalt starter med at arbejde med i Word 2013. Det gælder bl.a.

Fodnoter og slutnoter
Brevfletning
Kommentarer

Indeks
Indholdsfortegnelse



Bogmærker
Felter

Makroer plus meget mere.

Trin for trin gennemgangene i denne bog er grundige og detaljerede, så selv om, du ikke er erfaren i
tekstbehandling og Word 2013, så vil du stadig kunne bruge de mange trin for trin gennemgange til at løse

praktiske opgaver i dit
arbejde med Word 2013.
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