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Kom i gang med Word 2016 Martin Simon Hent PDF Microsoft Word 2016 (herefter Word 2016) 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 2016, men erfaringerne fra nogle års arbejde med brugerfladen i Word 2016 har
sat Microsoft i stand til at forbedre brugerfladen i Word 2016 en hel del og gøre den mere strømlinet end i

tidligere udgaver. Word 2016 har det hele Det er ikke småting, du kan udrette med en moderne tekstbehandler
som Word 2016, og det gælder alt, der har med tekster og tekstbehandling at gøre. Du kan Skrive alle mulige
typer af tekst og sætte den op, som det passer dig. Du kan producere flotte breve, brochurer, kalendere, cv’er,

årsrapporter, menukort, invitationer, indsætte og redigere diagrammer, tabeller, billeder, videoer og
matematiske tegn for bare at tage nogle af de mange muligheder, du har med Word 2016. Hvad får du med

denne bog Du får en god start på at komme i gang med at bruge Word 2016, som er et fantastisk program, når
det gælder tekstbehandling. Arbejde med Word 2016 i skyen via OneDrive Arbejdet med Word 2016 i skyen
via OneDrive bliver også gennemgået i denne bog. Der er mange fordele ved at logge ind i Word 2016 med
en Microsoft-konto (www.outlook.dk tidligere Hotmail), som er gratis, og sådan en konto er nødvendig for at
kunne arbejde i skyen. Gå evt. til www.outlook.com, og opret en. Du får i øjeblikket 5 GB lager i skyen med
en gratis Microsoft-konto. Hvis du lejer Office 365 med adgang til alle Office-programmerne på 5 computere,
så får du en TB lager i skyen via OneDrive. Jeg arbejder med Word 2016 i Windows 10 Jeg arbejder med
Word 2016 i Windows 10 i denne bog, men det skulle ikke være det store problem, hvis du arbejder på en
tidligere udgave af Windows, da det meste foregår i Word 2016. Jeg lejer Office 365 med adgang til alle

Office-programmerne i Windows 10.
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