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Hurtigt i gang med Microsoft Word version 2002 M. Simon Hent PDF I denne bog får du en grundig

introduktion til tekstbehandlings-programmet Microsoft Word 2002. Bogen starter der, hvor du starter, hvis
du ikke har den store erfaring med tekstbehandling og Microsoft Word 2002. For at opnå en god fortrolighed
med Microsoft Word, er det vigtigt at komme rigtigt i gang med at bruge programmet. Her tænkes både på de
grundlæggende funktioner i tekstbehandling, men også på den nye måde at arbejde på med i-mærker og
opgaveruder, der adskiller Microsoft Word 2002 fra tidligere udgaver af Microsoft Word. Bogen forklarer
tingene på en letforståelig måde og sætter dig ind i arbejdsmetoderne i Microsoft Word 2002. Når du har
arbejdet dig gennem bogen, vil du have en grundviden om tekstbehandling og Microsoft Word 2002, der

sætter dig i stand til let at kaste dig over de mere avancerede opgaver. Læs bl.a. om: --------------------------------
------------------------------------------------ • Åbn Word • Dokumentvinduet• I-mærker • Opgaveruden ----------------
---------------------------------------------------------------- • Dit første dokument • Start Word • Normal visning •
Visning af Udskriftslayout • Zoom-indstillinger • Åbn et nyt dokument • Skift mellem åbne dokumenter •

Gem et dokument • Luk dokumenter og Word • Sideopsætning• Fortryd og Annuller fortryd • Når du skriver
teksten • Afsnitstegn i Word • Sideskift • Markér tekst • Slet tekst • Flyt eller kopiér tekst • Office

Udklipsholder • Afsnits- og tegnformatering -------------------------------------------------------------------------------- •
Skrifttype, -størrelse, -form og -farve • Indsæt specielle tegn og symboler • Tabulatorer • Indrykning af tekst •
Justering af teksten -------------------------------------------------------------------------------- • Orddeling • Linjeafstand

• Liste med punkttegn • Opret synlige sidetal på udskrifter • Indsæt dato, årstal og klokkeslæt • Felter •
Sektioner -------------------------------------------------------------------------------- • Sidehoved og sidefod • Indsæt
objekt fra et andet program • Søg og erstat tekst i ét dokument • Stavekontrol • Grammatik i Word • Udskriv

et dokument• Hvad er brevfletning • Praktisk eksempel på brevfletning
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