
OneNote 2016 for Mac

Pikaopas 
Tämä uusi OneNoten versio on suunniteltu Mac-käyttöä varten. Tässä oppaassa on tietoja ohjelman perustoiminnoista.

Helposti löytyvät työkalut ja komennot
Vanhat ja uudet työkalut ovat valintanauhan välilehdissä. 
Katso, mitä kaikkea OneNote 2016 for Macissa voi tehdä.

Muistikirjaluettelo
Kun osoitat muistikirjan nimeä, 
saat näkyviin avattuina olevat 
muistikirjat, voit luoda uuden 
muistikirjan tai voit tarkistaa 
muistikirjojen synkronoinnin tilan.

Haku muistiinpanoista
Löydät nopeasti etsimäsi kirjoittamalla 
hakusanan tai -lauseen hakukenttään.

Pikatyökalurivi
Täältä löydät nopeasti 
useimmin käytetyt komennot.

Muistikirjan sivut
Siirry muistikirjan osan sivulta 
toiselle osoittamalla näitä 
välilehtiä.

Tärkeiden tietojen merkitseminen
Luokittele ja priorisoi tietoja tunnisteiden 
avulla.

Muistikirjan osat
Siirry muistikirjan osasta toiseen 
osoittamalla näitä välilehtiä.

Voit kirjoittaa mihin tahansa 
sivun kohtaan
Voit täyttää OneNote-sivun 
vapaasti haluamallasi tavalla. 
Muista ohjelmista tuttuja 
muotorajoitteita ei ole.

Kappaleen 
valitseminen
Valitse muistiinpanot 
osoittamalla. Jos pidät 
samalla Ctrl-näppäintä 
alhaalla, saat näkyviin 
lisää asetuksia.

Valintanauhan 
piilottaminen
Tarvitsetko lisää tilaa?  
Ota valintanauha käyttöön 
tai poista se käytöstä 
osoittamalla nuolta.

Muistiinpanosäilöjen koon 
muuttaminen
Suurenna muistiinpanosäilöä 
vetämällä reunasta ja siirrä säilö 
toiseen paikkaan vetämällä 
koko kehyksestä.
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Muistiinpanojen käyttö missä 
tahansa
Mitä hyötyä on muistiinpanoista, suunnitelmista ja ideoista, jos ne löytyvät 
vain tietokoneen kovalevyltä? Kaikki muistiinpanot ovat aina mukanasi, jos olet 
ensimmäisellä OneNote for Macin käyttökerralla kirjautunut sisään ilmaista 
Microsoft-tiliä käyttäen. Voit käyttää maksutonta OneNote-ohjelmaa jopa 
iPhonessa ja iPadissa, joten pääset ajantasaisiin muistiinpanoihisi missä vain.

Paperi ei lopu koskaan kesken
Voit luoda uuden sivun muistikirjan avattuna olevaan osaan valitsemalla 
sivuvälilehtien yläpuolelta (+) Lisää sivu tai valikkoriviltä Tiedosto > Uusi sivu.

Voit luoda uuden osan avattuna olevaan muistikirjaan valitsemalla osavälilehtien 
vieressä olevan plusmerkin (+) tai valikkoriviltä Tiedosto > Uusi osa.

Kun käynnistät OneNoten ensimmäisen kerran, ohjelma luo oletusarvoisen 
muistikirjan, jossa on Pikamuistiinpanot-osa. Voit helposti luoda lisää aihe- tai 
projektikohtaisia muistikirjoja oman tarpeesi mukaan valitsemalla valikkoriviltä 
Tiedosto > Uusi muistikirja.Muistiinpanot tallentuvat 

automaattisesti
OneNote tallentaa tekemäsi muutokset automaattisesti puolestasi. Vaikka suljet 
ohjelman tai Mac siirtyy lepotilaan, muistiinpanot pysyvät tallessa ja voit jatkaa 
seuraavan kerran siitä, mihin jäit.

Jos haluat tarkistaa, milloin OneNote on viimeksi synkronoinut tekemäsi 
muutokset, osoita ensin nykyisen muistikirjan nimeä ja sitten Muistikirjat-
luettelossa muistikirjan nimen vieressä näkyvää nuolta.



OneNote 2016 for Mac

Tunnisteiden lisääminen 
muistiinpanoihin 

Aloitus-välilehden tunnistevalikoimassa olevilla tunnisteilla voit priorisoida 
ja luokitella muistiinpanoja. Symbolein merkityillä tunnisteilla voit esimerkiksi 
muistuttaa itseäsi tärkeästä hoidettavasta asiasta tai kuitata tehtäväluettelon 
tehtävän suoritetuksi.

Tietojen järjestäminen 
taulukkoihin 

Kaikkea järjestettävää tietoa ei aina tarvitse listata laskentataulukkoihin, vaan riittää, 
että kokoat ne OneNotessa taulukkomuotoon. Aloita taulukko kirjoittamalla sana, 
lause tai numero. Lisää seuraava sarake painamalla sarkainnäppäintä ja seuraava 
rivi painamalla rivinvaihtonäppäintä. Voit luoda taulukon myös valitsemalla 
valintanauhasta tai valikkoriviltä Lisää > Taulukko.

Kun taulukko on luotu ja se on valittuna, löydät valintanauhan Taulukko-
välilehdestä lisää komentoja.

Tekstin kopioiminen kuvista 

OneNote pystyy tunnistamaan kuvissa olevan tekstin. Lisää mille tahansa sivulle 
kuva, jossa on luettavissa olevaa tekstiä (esimerkiksi resepti). Pidä Ctrl-näppäintä 
alhaalla ja osoita kuvaa, valitse Kopioi teksti kuvasta ja sijoita kopioitu teksti 
haluamaasi paikkaan.

Wikityyppisten hyperlinkkien 
luominen
Tee muistikirjasta wikityyppinen tietolähde luomalla linkkejä tiettyihin muistikirjan 
osiin tai tietyille sivuille. Pidä Ctrl-näppäintä alhaalla ja osoita sen osan tai sivun 
välilehteä, johon haluat linkin vievän. Valitse sitten Kopioi linkki osaan tai Kopioi 
linkki sivuun ja sijoita linkki haluamaasi sijaintiin.
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Palautteen lähettäminen
Pidätkö OneNote for Macista? Onko sinulla kehitysehdotuksia? Osoittamalla 
sovellusikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa hymiötä voit lähettää palautetta, 
joka ohjautuu suoraan OneNoten kehitystyöryhmälle.

Ohjeita OneNoten käyttöön
Kun etsit OneNoten ominaisuuksiin tai komentoihin liittyviä ohjeita, valitse 
valikkoriviltä Ohje. Voit myös selata useimmin käytettyä sisältöä valitsemalla 
OneNote-ohje. Kerro, onko ohjeista ollut sinulle apua, vastaamalla 
palautekyselyyn. Kysely löytyy jokaisen ohjeartikkelin lopusta.

Tiedoston jakaminen muiden 
kanssa
Jos haluat kutsua muita muokkaamaan nykyistä muistikirjaa, kopioida muille 
muistikirjan pilvipalvelusijainnin linkin tai lähettää nykyisen sivun sähköpostitse 
viestinä tai PDF-liitteenä, osoita näytön oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa tämä 
muistikirja -painiketta.

Muut pikaoppaat
OneNote on vain yksi uuteen Office 2016 for Maciin sisältyvistä ohjelmista. Käy 
lataamassa myös Wordin, Excelin, PowerPointin ja Outlookin uusimpien  
Mac-versioiden maksuttomat pikaoppaat osoitteesta  
http://aka.ms/office-mac-guides. 

Jos haluat antaa palautetta näistä oppaista, siirry lataussivun alalaitaan ja lähetä 
kommenttisi. Kiitos!


