
Pikatyökalurivi
Lisää usein käyttämiäsi komentoja pikatyökaluriville, jotta ne 
löytyvät nopeasti, kun tarvitset niitä.

Kuvan lisääminen
Lisää kuvia julkaisuun tietokoneesta, Office.com-sivuston  
ClipArt-valikoimasta tai Internetistä.

Tiedostojen hallinta
Valitse Tiedosto, kun haluat 
luoda, avata, tallentaa, tulostaa 
ja jakaa tiedostoja, muokata 
yrityksen tietoja tai valita muita 
asetuksia.

Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen
Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa 
tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili.

Siirtymisruutu
Siirtymisruudun avulla voit 
siirtyä julkaisussa ja lisätä tai 
poistaa sivuja.

Lähentäminen ja loitontaminen
Tämän liukusäätimen avulla voit 
lähentää ja loitontaa julkaisun 
sivuja.

Näkymä
Vaihda yhden sivun tai  
aukeamanäkymän välillä  
yhdellä napsautuksella.

Valintanauhan näyttäminen 
tai piilottaminen
Piilota valintanauhan 
napsauttamalla tätä nuolta.  
Voit näyttää valintanauhan  
valitsemalla välilehden ja  
napsauttamalla sitten  
kiinnityskuvaketta.

Pikaopas 
Microsoft Publisher 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla  
pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista.



Valintanauhan käyttäminen
Julkaisuikkunan yläreunassa on leveä kuvakerivi, jota kutsutaan valintanauhaksi. 
Valintanauhan välilehdissä olevat painikkeet ja komennot on järjestetty ryhmiin.

Kun avaat Publisher 2013 -julkaisun, näet Publisherin useimmin käytetyt tehtävät  
ja komennot sisältävän Aloitus-välilehden. 

Aloittaminen mallista
Julkaisun luomisen voi aloittaa kätevästi uudesta visuaalisesta mallivalikoimasta. 
Valitse tyhjä julkaisu tai jokin uusista ja näyttävistä julkaisumalleista.

Valintanauhan piilottaminen  
tai näyttäminen
Saat lisää tilaa näyttöön piilottamalla valintanauhan. Napsauta valintanauhan 
oikeassa reunassa olevaa pientä nuolta. Voit näyttää valintanauhan uudelleen 
napsauttamalla välilehden otsikkoa ja valitsemalla sitten nuolen paikalla näkyvän 
kiinnityskuvakkeen.

Kun työskentelet Publisher 2013:ssa, voit näyttää mallivalikoiman uudelleen milloin 
tahansa valitsemalla Tiedosto > Uusi.



Usein käytettyjä toimintoja 
Seuraavan luettelon avulla löydät nopeasti Publisher 2013:n yleisimmin käytetyt työkalut ja komennot.

Toiminto Valitse Valitse sitten

Avaa, luo, tallenna, jaa, vie tai tulosta Tiedosto Backstage-näkymä (valitse komento vasemmasta reunasta).

Muotoilusivellin, fontit ja fonttien muotoilu, kappaleen muotoilu,  
tasaus

Aloitus Leikepöytä-, Fontti-, Kappale- tai Järjestä-ryhmä.

Lisää tekstiruutuja, kuvia, taulukoita tai muotoja Lisää Taulukot-, Kuvitukset- tai Teksti-ryhmä.

Muuta mallia, reunuksia, suuntaa tai sivukokoa, määritä asettelun 
apuviivat, käytä teemoja tai valitse perustyylisivu

Sivun  
rakennenäkymä

Malli-, Sivun asetukset-, Asettelu-, Teemat- tai Sivun tausta -ryhmä.

Yhdistä postitiedot tai sähköposti Postitukset Käynnistä-, Kirjoita ja lisää kenttiä-, Esikatsele tuloksia- tai  
Valmis-ryhmä.

Tarkista oikeinkirjoitus, etsi oheistietoja verkosta, käännä teksti tai  
määritä kieli

Tarkista Tekstintarkistus- tai Kieli-ryhmä.

Valitse Normaali tai Perustyylisivu-näkymä, valitse asettelunäkymä,  
näytä viivaimet tai grafiikanhallinta

Näytä Näkymät-, Asettelu- tai Näytä-ryhmä.



Kuvan lisääminen 
 

Publisher 2013:ssa voit lisätä kuvia mistä tahansa, kuten tietokoneesta,  
Office.com-sivuston ClipArt-valikoimasta tai muusta Internet-sijainnista.

 

Kun lisäät useita kuvia kerralla, Publisher 2013 lisää ne taittoalueen sarakkeeseen. 
Voit vetää kuvan taittoalueelta julkaisun sivulle ja pois sivulta tai vaihtaa kuvan 
toiseen, jos kuva ei sovi sivulle.

Kuvien vaihtaminen
 

Voit helposti vaihtaa asettelussa olevan kuvan toiseen vaihtamalla kahden julkaisussa 
olevan kuvan paikkaa tai korvaamalla kuvan taittoalueella olevalla kuvalla.

Valitse ensin kuva ja vedä sitten näkyviin tuleva vuorikuvake toisen kuvan päälle.  
Kun kuvan ympärillä näkyy vaaleanpunainen reunus, vapauta hiiren painike.



Kuvatehosteiden lisääminen
 

Publisher 2013:ssa on useita uusia kuvatehosteita. Voit lisätä kuviin varjoja, hehkuja,  
pehmeitä reunoja, heijastuksia, viistotuksia ja kolmiulotteisia kiertoja.

Voit käyttää haluamaasi tehostetta valitsemalla kuvan ja valitsemalla sitten  
Kuvatyökalut – Muotoile -välilehdessä Kuvatehosteet.

Tekstitehosteiden lisääminen
 

Publisherin uusien tekstitehosteiden avulla voit parantaa julkaisun visuaalista  
ilmettä. Valikoimassa on varjostuksia, hehkuja, heijastuksia ja viistotuksia.

Voit haluamaasi tehostetta valitsemalla tekstin ja valitsemalla sitten  
Tekstiruututyökalut – Muotoile -välilehdessä Tekstitehosteet.



Valokuvatulostus
 

Online-valokuvatulostus ei voisi olla helpompaa kuin Publisher 2013:n  
ohjatun matkapaketin luontitoiminnon avulla.

Voit tallentaa erityisesti valokuvatulostukseen suunniteltuja julkaisuja. Julkaisun sivut 
viedään erillisinä JPEG-kuvina, jotka voi ladata suoraan valokuvatulostuspalveluun 
tulostamista varten.

Kuvien käyttäminen  
sivun taustana
 

Kuvia käyttämällä voit luoda upeita taustoja julkaisuihin. Napsauta kuvaa hiiren 
kakkospainikkeella, valitse Käytä taustaan ja valitse sitten Täytä, jolloin kuva täyttää 
koko sivun alueen, tai valitse Allekkain ja vierekkäin, jolloin kuva monistetaan 
taustaan.


