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Balík Microsoft Office 2010 vám ponúka rozmanité a efektívne spôsoby,
ako dosiahnuť najlepšie pracovné výsledky.

PRISPÔSOBITEĽNÝ
PÁS S NÁSTROJMI

Zlepšený pás s nástrojmi je dostupný vo všetkých aplikáciách balíka Office
2010, čo urýchľuje prístup k viacerým príkazom. Prispôsobte alebo
vytvorte svoje vlastné karty na páse s nástrojmi a upravte si tak balík
Office 2010 podľa vlastného štýlu práce.

�

NOVÉ ZOBRAZENIE
MICROSOFT OFFICE
BACKSTAGE™

Nahrádza tradičnú ponuku Súbor a poskytuje centralizovaný a ľahký prístup
k úlohám, ako je napríklad uloženie, zdieľanie, tlač a publikovanie. Je súčasťou
všetkých aplikácií balíka Office 2010, umožňuje rýchly prístup k príkazom,
ako aj vytváranie a prispôsobovanie kariet tak, aby plne zodpovedali vášmu
spôsobu práce.

�

VYTVORENIE
FORMÁTU PDF
Z FORMÁTU XPS

Rýchlo vytvorte a zdieľajte dokumenty, hárky, prezentácie, formuláre
alebo publikácie vo formáte PDF alebo XPS. Tieto formáty súborov
zachovávajú formátovanie dokumentu a umožňujú zdieľanie súborov. 

�

OBNOVENIE
NEULOŽENÝCH
VERZIÍ
DOKUMENTOV 

Zatvorili ste súbor omylom bez uloženia? Žiadny problém. S aplikáciami
balíka Office 2010 je obnovenie konceptových verzií rovnako jednoduché
ako otvorenie akéhokoľvek súboru. A čo sa týka predtým uložených
súborov, môžete si prezrieť až päť automaticky uložených verzií svojich
súborov priamo zo zobrazenia Backstage.

�

Word 2010 
Vyjadrite svoje myšlienky prostredníctvom dokumentov s profesionálnym vzhľadom.

TEXTOVÉ EFEKTY Pridajte formátovacie efekty, ako napríklad tiene, odrazy a reliéfy, priamo
na text dokumentu. Na texte s použitými textovými efektmi môžete spustiť
aj kontrolu pravopisu alebo dokonca pridať textové efekty k štýlom znakov,
odsekov, zoznamov alebo tabuliek.

� �

VKLADANIE SNÍMOK
OBRAZOVKY

Urobte snímky obrazovky v iných otvorených oknách priamo z aplikácie
Word, Powerpoint alebo Excel. Prípadne si vyberte z galérie dostupných
snímok obrazovky, ktoré sa automaticky ukladajú z otvorených okien.

�

UKÁŽKA MOŽNOSTÍ
PRILEPENIA

Pozrite si ukážku rozličných možností prilepenia použitím funkcie prilepenia
s predbežnou ukážkou a určte, ako bude vyzerať obsah ešte predtým,
ako ho skutočne prilepíte.

�

VYHĽADÁVANIE Vyhľadajte text alebo prehľadávajte objekty priamo zo zlepšenej
Navigačnej tably. Pozrite si všetky výsledky jednoducho pomocou
automatického zvýrazňovania alebo prehľadávajte súhrn výsledkov. 

� �

Excel 2010 
Získajte cenné poznatky pomocou výkonných analytických nástrojov.

MINIGRAFY Získajte vizuálny súhrn údajov pomocou miniatúrnych grafov, ktoré sa
zmestia do jednej bunky vedľa príslušných hodnôt. �

VYTVÁRANIE
VÝSEKOV 

Rýchlo a intuitívne sa ponorte do veľkého množstva údajov pomocou novej
funkcie vytvárania výsekov a zlepšite vizuálnu analýzu kontingenčnej tabuľky
a kontingenčného grafu odfiltrovaním veľkých množín údajov.

�

PODMIENENÉ
FORMÁTOVANIE

Nové možnosti vám umožňujú rýchlo vizualizovať a pochopiť údaje. Objavte
ďalšie štýly, ikony a možnosti údajového pruhu, ako aj prechodové výplne s
okrajmi a pevné výplne, ktoré pomáhajú zvýšiť viditeľnosť hodnôt.

� �

FUNKCIA PRILEPENIA Nová funkcia prilepenia so živou ukážkou, ktorá je dostupná v mnohých
aplikáciách balíka Office 2010, umožňuje zobraziť ukážku možností
prilepenia ešte pred prilepením obsahu.

�

VÝKONNOSŤ
GRAFOV

Zlepšená výkonnosť a zvýšené limity grafov umožňujú viac údajových
bodov v rade. Používajte 64-bitovú verziu balíka Office 2010 a môžete
pracovať s obrovskými objemami informácií viac než 2 gigabajty a vyťažiť
maximum z investícií do nového a existujúceho hardvéru.

�

� NOVÁ ZLEPŠENÁ FUNKCIA   � PÔVODNÁ FUNKCIA

ČO JE NOVÉ V BALÍKU OFFICE 2010
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PowerPoint 2010 
Vyjadrite svoje myšlienky prostredníctvom pôsobivých prezentácií.

VKLADANIE VIDEÍ
ZO SÚBOROV 

Videá, ktoré vkladáte zo súborov, sa teraz vkladajú predvolene, takže pri
zdieľaní s inými už nemusíte spravovať ďalšie súbory. �

UPRAVOVANIE
A FORMÁTOVANIE
VIDEÍ 

Upravujte a formátujte vložené videá priamo v aplikácii PowerPoint.
Orežte video, pridajte záložky ku kľúčovým bodom vo videu a potom
nastavte, aby sa animácia spustila po dosiahnutí záložiek.Pridajte štýly
a efekty videa, ktoré sa zachovajú počas jeho prehrávania.

�

VYTVORENIE VIDEA V
APLIKÁCII POWERPOINT

Zdieľajte vysokokvalitnú verziu svojej prezentácie prakticky s kýmkoľvek
vytvorením videa tejto prezentácie. �

SPOLUAUTORSTVO Pracujte súčasne spolu s inými ľuďmi na úpravách rovnakej prezentácie.
Pomocou nových funkcií spolutvorby môžete naraz upravovať tú istú
prezentáciu s ľuďmi nachádzajúcimi sa na rôznych miestach. Počas práce
môžete dokonca komunikovať priamo z programu PowerPoint.

�

Outlook 2010
Zostaňte v spojení so svetom pomocou našich najmodernejších nástrojov pre e-mail a kalendár.

ZOBRAZENIE
KONVERZÁCIÍ

Zobrazenie konverzácií zlepšuje sledovanie a spravovanie súvisiacich
e-mailov a umožňuje jednoduchú správu veľkého množstva e-mailov.
Presúvajte, kategorizujte alebo ignorujte celé konverzácie. Okrem toho
vám nové nástroje na správu konverzácií môžu pomôcť ušetriť cenný
priestor v priečinku prijatých správ.

� �

RÝCHLE KROKY Vytvorte si a uložte vlastné akcie novým spôsobom pomocou funkcie rýchlych
krokov. Pomáhajú vám spravovať informácie a reagovať na ne rýchlo vytvorením
a definovaním bežných úloh, ktoré sa vykonajú iba jedným kliknutím. 

�

NÁSTROJE
VYHĽADÁVANIA

Jednoducho zoraďujte veľké množstvá údajov a nájdite, čo potrebujete
vtedy, keď to potrebujete. Nové kontextové nástroje vyhľadávania
umožňujú rýchlo zúžiť vyhľadávanie a lokalizovať dôležité informácie.

� �

ZOBRAZENIE
KALENDÁRA

Okamžite skontrolujte akékoľvek konflikty kalendára alebo položky idúce
za sebou v náhľade kalendára (zobrazené v žiadosti o stretnutie) tak,
aby ste si mohli prečítať žiadosť a zároveň skontrolovať dátum v kalendári.

�

AUTOMATICKY DO-
PLNENÉ KONTAKTY

Ušetrite čas a úsilie pri vytváraní nových kontaktov. Príjemcovia, ktorí nie
sú uložení v adresári aplikácie Outlook, sa automaticky vytvoria. �

OneNote 2010 
Zhromažďujte svoje informácie na jednom ľahko prístupnom mieste.

DIGITÁLNY
POZNÁMKOVÝ BLOK
ONENOTE

Zachytávajte poznámky a informácie z rozličných zdrojov (napríklad
zapísaný text zvukových záznamov a videozáznamov, digitálne ručne
písané poznámky, diagramy, webové spinky alebo zdroje informácií,
počítačové súbory) na rovnakej stránke.

�

PREPOJENÉ
POZNÁMKY

Robte si poznámky počas práce v dokumente aplikácie Word 2010, prezentácii
aplikácie PowerPoint 2010 alebo v aplikácii Internet Explorer. Poznámky sa
automaticky prepoja na stránku, na ktorej pracujete v inej aplikácii.

�

NAVIGAČNÝ PANEL Zlepšený navigačný panel poznámkového bloku ponúka nástroje, ktoré vám
pomôžu jednoducho organizovať a preskakovať medzi poznámkovými blokmi. �

NAVIGÁCIA PRI
VYHĽADÁVANÍ

Zlepšené vyhľadávanie zobrazuje výsledky počas písania. Nový systém
poradia vychádza z predchádzajúcich volieb a priraďuje dôležitosť
poznámkam, stránkam, názvom stránok a posledným výberom, aby ste
sa mohli k informáciám dostať rýchlejšie a ľahšie.

�

ZDIEĽANÉ
POZNÁMKOVÉ
BLOKY

Práca s ostatnými v rámci zdieľaného poznámkového bloku je teraz ešte
jednoduchšia a flexibilnejšia vďaka automatickému zvýrazňovaniu
neprečítaných zmien.

�

POZRITE SI,
ČO JE NOVÉ 

Nový obsah sa pri práci s viacerými používateľmi na zdieľanom poznámkovom
bloku zvýrazňuje. Zvýrazňovanie vám poskytuje odlíšené zobrazenie nových
zmien od posledného otvorenia zdieľaného poznámkového bloku.

�

VERZIE STRÁNKY Aplikácia OneNote si zachováva predchádzajúce verzie každej stránky
priebežne, ako rozliční ľudia uskutočňujú zmeny. Ak niekto nechcene zmení
obsah, môžete si prezrieť históriu zmien a zmeny kedykoľvek vrátiť späť.

�

ČO JE NOVÉ V BALÍKU OFFICE 2010
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Začíname
Word 2010

Microsoft ® Word 2010 obsahuje nové a zlepšené nástroje na formátovanie a správu dokumentov, ktoré umožňujú
vytvárať obsah a dotvárať ich formu ľahšie ako kedykoľvek predtým. Ak na dokumente spolupracujete s inými autormi,
už nemusíte čakať, kedy na vás príde rad, ale môžete s dokumentmi pracovať kedykoľvek, napríklad keď dostanete nápad.

1. Karta Súbor: Otvorí Backstage zobrazenie. Kliknite na ktorúkoľvek
kartu pre návrat.
2. Backstage karty: Rýchly, jednoduchý a organizovaný prístup k nástrojom

a možnostiam, ktoré boli predtým rozložené na niekoľkých rôznych miestach.

• Informácie: Získate informácie o dokumente a zároveň prístupový bod na
nové a zlepšené nástroje pre správu súborov, napríklad na skontrolovanie
dokumentu, či neobsahuje dôverné informácie, predtým, než ho budete
zdieľať. 

• Naposledy otvorené: Máte prístup k naposledy otvoreným dokumentom.
Kliknite na ikonu pripináčika vedľa názvu dokumentu, čím ho pripnete na
vrchol zoznamu.

• Nový: Rýchly prístup k šablónam a bohatá kolekcia vstavaných aj on-line
šablón. 

• Tlačiť: V rámci integrovaných funkcií pre tlač môžete upraviť nastavenia
tlače priamo pri prezeraní veľkého náhľadu publikácie.

• Uložiť a odoslať: Kópiu publikácie môžete uložiť do niektorého
z podporovaných formátov, napríklad PDF, dokument môžete poslať ako
prílohu e-mailovej správy, alebo jednoducho zdieľať v lokalitách Microsoft
SharePoint a prípadne publikovať dokument na blogu.

• Pomocník: Získate nápoveď k aplikácii a odkazy na ďalšie on-line komunitné
zdroje. Nájdete tu aj informácie o verzii, ktorú používate, jej aktivácii a licenčné
informácie.

Backstage zobrazenie – vaša práca vstupuje do finále
Tlačte, zdieľajte a spravujte dokumenty, prispôsobte si svoj Word 2010, všetko pohodlne z jedného miesta.

Textové efekty

Aplikujte pôsobivé efekty priamo do textu v dokumente. Text, na ktorý ste aplikovali
efekt, môžete editovať a dokonca naň aplikovať kontrolu pravopisu. Textové efekty
je možné pridať do štýlov, napríklad do štýlu záhlavia. Aplikujte efekt na text:

1. Vyberte text a na karte Domov na páse s nástrojmi kliknite na tlačidlo
Textové efekty v skupine Písmo.

2. Následne si môžete vybrať z niekoľkých prednastavených štýlov textových
efektov, alebo zvoliť  či upraviť obrys, tieň, odraz, alebo efekt žiarenia.

Váš text dokáže lepšie osloviť a bude rovnako presvedčivý ako obrázky
Word 2010 ponúka flexibilné a jednoducho použiteľné nástroje, ktoré dávajú vašim slovám väčšiu schopnosť zaujať.

Premeňte svoje obrázky na umelecké diela
Využitie nové a zlepšené nástroje na úpravu obrázkov. Pridajte obrazové efekty,
napríklad zaostrenie, zmäkčenie a mnohé ďalšie.

1. Vyberte obrázok. Automaticky sa zobrazí karta Nástroje obrázka.
2. V skupine Upraviť kliknite na tlačidlo Umelecké efekty pre náhľad širokej

palety efektov, ktoré môžete aplikovať na vaše obrázky a fotografie.
3. V skupine Upraviť preskúmajte aj možnosti funkcií Farba a Opravy a novú

funkciu Odstrániť pozadie. Jej fungovanie znázorňuje obrázok v dolnom
rade.

Zvýšte vyjadrovaciu schopnosť obrázkov
Dolaďte obrázky vo vašich dokumentoch bez nutnosti používať ďalšie programy na ich úpravu.

MSoffice  22.9.2011  16:26  Stránka 3



4 Prehľad najpoužívanejších funkcií Office 2010

• Stlačením klávesy Alt zobrazíte takzvané klávesové typy,
ktoré sa zobrazia na páse kariet ako písmeno alebo
číselná kombinácia, ktoré vám umožnia spúšťať príkazy.
Klávesové typy sú k dispozícii aj na paneli s nástrojmi
a v Backstage zobrazení.

• Niektoré klávesové skratky môžete zistiť a používať
intuitívne. Veľa príkazov sa totiž aktivuje kombináciou
klávesu Ctrl + prvé písmeno názvu príkazu. Čiastočne
to platí aj pre slovenskú lokalizáciu, napríklad:

• Otvoriť: Ctrl + O
• Možnosti: Ctrl + M
• Tlač: Ctrl + T

• Kopírovanie a vkladanie formátovania textu: Skopírujte
formátovanie a potom ho vkladajte tam, kam potrebujete
počas aktívnej relácie aplikácie Publisher.
Kopírovanie formátovania: Ctrl + Shift + C 

• Vloženie formátovania: Ctrl + Shift + V
• Špeciálne prilepenie (zobrazí sa dialóg so všetkými

možnosťami prilepenia): Ctrl + Alt + V
• Formátovacie značky môžete zobraziť, prípadne skryť

pomocou kombinácie: Ctrl + Shift + Y
• Objekty, ktoré túto funkcionalitu podporujú (tvary,

obrázky, tabuľky…), môžete pootočiť: Ctrl + Alt + pravá
alebo ľavá šípka

Klávesové skratky Skratky pre formátovanie

Jednoduchá navigácia aj vo veľkých dokumentoch
Zdokonalená Navigačná tabla (predtým nazývaná Mapa dokumentu) vám
poskytne vizuálnu reprezentáciu nadpisov a podnadpisov vo vašom dokumente. 
• V zozname nadpisov rýchlo nájdete požadované miesto v dokumente, stačí

len kliknúť a prejsť na dané miesto.
• Presunutím nadpisov môžete rýchlo preorganizovať štruktúru dokumentu.
• Pre zobrazenie navigačnej tably na karte Zobraziť označte v skupine

Zobraziť položku Navigačná tabla.

Nájdite to, čo potrebujete vtedy, keď to potrebujete

Zdokonalené vyhľadávanie je vo verzii 2010 integrované v navigačnej table.
Word 2010 automaticky vyhľadáva už počas písania kľúčového slova.
• Keď začnete písať kľúčové slovo pre vyhľadávanie do poľa v hornej časti

navigačnej tably, začnú sa zvýraznene zobrazovať  nadpisy statí, kde sa
fráza vyskytuje, zároveň sa zvýrazňujú nájdené výskyty v zobrazenom texte. 

• Zvýraznene sa zobrazia aj náhľady stránok, ktoré obsahujú vyhľadávanú frázu.
• Novinkou je zobrazenie výsledkov vyhľadávania, ktoré poskytujú rýchlu

orientáciu, stačí kliknúť a ste na príslušnom mieste dokumentu.

Obnovíte aj prácu, o ktorej si myslíte, že je stratená

Obnovenie neuložených verzií dokumentov je možné aj po niekoľkých dňoch.
Teraz môžete obnoviť dokumenty aj vtedy, ak ste aplikáciu Word ukončili bez
uloženia, a to dokonca aj v prípade, že ste dosiaľ ešte nikdy dokument neuložili.

• Ak chcete obnoviť verzie dokumentov, ktoré nikdy neboli uložené, kliknite
na kartu Súbor na páse kariet pre otvorenie zobrazenia Microsoft Office
Backstage™. Potom na karte Informácie kliknite na tlačidlo Spravovať
verzie. 

• Máte k dispozícii posledných päť automaticky uložených verzií aktívneho
dokumentu. Posledná verzia zostáva k dispozícii, aj keď zatvoríte dokument
bez uloženia.

Šetrite časom a zjednodušte si prácu
Word 2010 poskytuje nástroje, ktoré vám uľahčujú sústrediť sa na obsah a nie na úlohy spojené s vytváraním
a so správou dokumentov.
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Začíname
Excel 2010

Microsoft® Excel® 2010 prináša nové a zlepšené analýzy dát a nové vizualizačné nástroje. Či už analyzujete štatistické
údaje, alebo sledujete vaše osobné či firemné náklady, s aplikáciou Excel 2010 môžete analyzovať, spravovať a zdieľať
informácie lepšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.

1. Karta Súbor: Otvorí Backstage zobrazenie. Kliknite na ktorúkoľvek
kartu pre návrat.

2. Backstage karty: Rýchly, jednoduchý a organizovaný prístup k nástrojom
a možnostiam, ktoré boli predtým rozložené na niekoľkých rôznych miestach.

• Informácie: Získate informácie o zošite a zároveň prístupový bod pre nové
a zlepšené nástroje pre správu súborov vrátane možnosti na obnovu
neuložených zošitov.

• Naposledy otvorené: Máte prístup k naposledy otvoreným dokumentom.
Kliknite na ikonu pripináčika vedľa názvu dokumentu, čím ho pripnete na
vrchol zoznamu, takže je ľahko dostupný.

• Nový: Rýchly prístup k šablónam a bohatá kolekcia vstavaných šablón, keď
začínate vytvárať nový dokument. Na internete nájdete ďalšie šablóny
vytvorené komunitou.

• Tlačiť: V rámci integrovaných funkcií pre tlač môžete upraviť nastavenia
tlače priamo pri prezeraní veľkého náhľadu dokumentu.

• Uložiť a odoslať: Kópiu dokumentu môžete uložiť do formátu PDF alebo
ako obrázok do niektorého z podporovaných formátov na jednoduché
zdieľanie, publikáciu môžete poslať ako prílohu e-mailovej správy, pripraviť
ju pre komerčné tlačiarne a podobne.

• Pomocník: Získate nápoveď k aplikácii a odkazy na ďalšie on-line komunitné
zdroje. Nájdete tu aj informácie o verzii, ktorú používate, jej aktivácii a licenčné
informácie.

Backstage zobrazenie – vaša práca vstupuje do finále
Tlačte, zdieľajte a spravujte dokumenty, prispôsobte si svoj Excel 2010, všetko pohodlne z jedného miesta.

Vytvárajte výkonné dátové pohľady a vizualizácie
Funkcia Krivky v Exceli 2010 umožňuje jasnú a kompaktnú vizuálnu
prezentáciu vašich údajov vo forme malých grafov v rámci bunky hárku.

1. Vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť krivku.
2. Na karte Vložiť v skupine Krivky vyberte možnosť Čiara, Stĺpec alebo

Zisk alebo strata.
3. V dialógovom boxe Vytvorenie kriviek vyberte príslušné hodnoty, z ktorých

sa vytvorí krivka. Nie sú zahrnuté popisy pri výbere súvisiacich hodnôt.
4. Prispôsobenie kriviek: Vyberte bunky obsahujúce krivky. Na karte Nástroje

kriviek, ktorá sa vtedy automaticky zobrazí, máte k dispozícii možnosti,
ako zmeniť typ, prípadne štýl krivky a podobne. Na odstránenie použite
položku kontextového menu Odstrániť.

Zdôraznite dôležité trendy a identifikujte výnimky údajov
Nové štýly, ikony a údajové pruhy vám pomôžu vizualizovať údaje rýchlo
a jednoducho.

1. Vyberte rozsah hodnôt.
2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na ikonu Podmienené formátovanie.
3. Vyberte vhodný druh podmieneného formátovania z galérie.

Tip: Preskúmajte voľbu Ďalšie pravidlá v dolnej časti ponuky, kde môžete
prispôsobiť pravidlá podmieneného formátovania.

Názorné zobrazenie komplexných údajov 
Nové analytické a vizualizačné nástroje vám pomôžu efektívnejšie analyzovať vaše informácie a vytvárať presvedčivé
vizualizácie.
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Náhľad obsahu pred jeho prilepením
Šetrite čas pri opakovanom používaní obsahu vo viacerých aplikáciách. „Živý
náhľad“ vám poskytne informáciu, ako bude váš vložený obsah vyzerať predtým,
ako ho vložíte do kontextu. Pomocou tejto funkcionality sa vám to určite podarí
hneď na prvýkrát.

1. Na karte Domov v skupine Schránka kliknúť na šípku pod príkazom Prilepiť
a získať prístup k ponuke Možnosti prilepenia.

2. Presuňte ukazovateľ myši na jednotlivé možnosti kontextového menu
v skupine Možnosti prilepenia pre zobrazenie ukážky výsledkov a následne
kliknite na požadovanú možnosť.

Poznámka: Možnosti prilepenia sa menia v závislosti od kontextu, aby čo
najlepšie zodpovedali jeho charakteru.

Zjednodušte svoje úlohy – robte veci rýchlejšie
Dokončite svoju prácu oveľa rýchlejšie a na oveľa menej kliknutí než predtým vďaka funkcii Prilepiť s aktuálnym
náhľadom.

Ponorte sa do detailov
Rozšírené možnosti filtrovania v kontingenčných tabuľkách a grafoch umožňujú
intuitívne vytvoriť filter schopný zvládnuť aj veľké objemy údajov na oveľa
menej krokov než predtým, takže môžete rýchlo nájsť pre vás relevantné
informácie. Vloženie rýchleho filtra:

1. Vyberte príslušnú bunku kontingenčnej tabuľky. Automaticky sa zobrazí
karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky. 

2. Na karte Možnosti v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na tlačidlo Vložiť
rýchly filter. 

3. Vyberte požadovaný filter poľa alebo vyberte viacero polí vložiť, ak chcete
vložiť viac rýchlych filtrov a kliknite na tlačidlo OK.

4. Pre kontingenčné grafy: Vyberte kontingenčný graf. Tlačidlo Vložiť rýchly
filter nájdete na karte Nástroje pre kontingenčné grafy – Analýza
v skupine Údaje.

Poznámka: Ak chcete vybrať viac polí, ťahajte kurzor cez susediace polia. Pre
nesusediace polia držte kláves Ctrl a kliknite na každé pole, ktoré chcete filtrovať.

Nájdite odpovede rýchlejšie – využite možnosti filtrovania
Analyzujte svoje informácie na oveľa menej kliknutí než predtým a strávte oveľa menej času pri analýzach veľkých
dátových množín.

• Stlačením klávesy Alt zobrazíte takzvané klávesové typy,
ktoré sa zobrazia na páse kariet ako písmeno alebo
číselná kombinácia, ktoré vám umožnia spúšťať príkazy.
Klávesové typy sú k dispozícii aj na paneli s nástrojmi
a v Backstage zobrazení.

• Niektoré klávesové skratky môžete zistiť a používať
intuitívne. Veľa príkazov sa totiž aktivuje kombináciou
klávesu Ctrl + prvé písmeno názvu príkazu. Čiastočne
to platí aj pre slovenskú lokalizáciu, napríklad:

• Otvoriť: Ctrl + O
• Možnosti: Ctrl + M
• Tlač: Ctrl + T

• Kopírovanie a vkladanie formátovania textu: Skopírujte
formátovanie a potom ho vkladajte tam, kam potrebujete
počas aktívnej relácie aplikácie Publisher.

• Kopírovanie formátovania: Ctrl + Shift + C 
• Vloženie formátovania: Ctrl + Shift + V
• Špeciálne prilepenie (zobrazí sa dialóg so všetkými

možnosťami prilepenia): Ctrl + Alt + V
• Formátovacie značky môžete zobraziť, prípadne skryť

pomocou kombinácie: Ctrl + Shift + Y
• Objekty, ktoré túto funkcionalitu podporujú (tvary,

obrázky, tabuľky…), môžete pootočiť: Ctrl + Alt + pravá
alebo ľavá šípka

Klávesové skratky Skratky pre formátovanie
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Začíname
PowerPoint 2010

Microsoft® PowerPoint® 2010 prináša nástroje, ktoré potrebujete, aby ste vytvorili brilantné a presvedčivé prezentácie.
Nové nástroje pre prácu s videom, spolu so širokou paletou nových a zlepšených funkcií, ako sú prechody, animácie,
pokročilé nástroje na úpravu obrázkov, vám umožnia jednoducho vytvoriť a prezentovať jasný a presvedčivý príbeh.

1. Karta Súbor: Otvorí Backstage zobrazenie. Kliknite na ktorúkoľvek
kartu pre návrat.

2. Backstage karty: Rýchly, jednoduchý a organizovaný prístup k nástrojom
a možnostiam, ktoré boli predtým rozložené na niekoľkých rôznych miestach.

Na karte Informácie máte k dispozícii jednotný prístupový bod pre nové
a zlepšené nástroje pre správu súborov. Ak vaša prezentácia obsahuje
multimediálne objekty, napríklad vložené video a audiosúbory, máte možnosť
nastaviť parameter kompresie alebo optimalizovať prezentáciu na jednoduchšie
zdieľanie médií a lepší výkon pri prehrávaní.

Backstage zobrazenie – vaša práca vstupuje do finále
Tlačte, zdieľajte a spravujte dokumenty, prispôsobte si svoj PowerPoint 2010, všetko pohodlne z jedného miesta.

• Na karte Nástroje pre video – Formát v skupine Upraviť kliknite na
tlačidlo Úvodná snímka pre výber snímky z videa alebo obrázka z vašich
súborov, aby vyplnil priestor pre video na snímke vtedy, keď sa video
neprehráva. Na karte Nástroje pre video – Formát v skupine Štýly videa
aplikujte širokú škálu štýlov formátovania efektov vrátane tvarov, tieňov,
odrazov, úkosov, 3-D rotácie a iných.

• Na karte Nástroje pre video – Prehrať v skupine Úpravy kliknite na
tlačidlo Vystrihnúť video na zobrazenie dialógového boxu, v ktorom
môžete upraviť začiatok a koniec klipu. 

• Kliknite na ľubovoľné miesto na časovej osi videoklipu a vyberte v ňom
kľúčový bod. Potom na karte Nástroje pre video – Prehrať v skupine
Záložky kliknite na tlačidlo Pridať záložku. Záložky vám umožnia rýchlo
sa presunúť na požadované miesto vo vašom videu, prípadne spúšťanie
animácie iných objektov na snímke v okamihu, keď sa prehrávanie videa
dostane na pozíciu záložky.

Poznámka: Aj zvukové súbory, ktoré vložíte z externých súborov, sa stanú
integrálnou súčasťou prezentácie. Na úpravu zvukových záznamov sú
k dispozícii podobné nástroje ako pre video.

Ak chcete vložiť do kontextu snímky video, na karte Vložiť v skupine Médiá, kliknite na tlačidlo Video a potom
kliknite na príkaz Video zo súboru, alebo môžete kliknúť na ikonu video v centre ktoréhokoľvek zástupného
symbolu obsahu. Karta Nástroje pre video sa automaticky zobrazí, ak kliknete na video.

Prispôsobte médiá námetu prezentácie
Vkladajte a upravujte videá priamo v aplikácii PowerPoint 2010. Klipy môžete strihať, pridávať rôzne efekty pre
dokonalý multimediálny zážitok.

Premeňte svoje obrázky na umelecké diela
Využitie nové a zlepšené nástroje na úpravu obrázkov a dajte im profesionálny
vzhľad bez nutnosti opustenia aplikácie. Pridajte obrazové efekty, napríklad
zaostrenie, zmäkčenie a iné.
1. Vyberte obrázok. Automaticky sa zobrazí karta Nástroje obrázka. 
2. V skupine Upraviť kliknite na tlačidlo Umelecké efekty pre náhľad širokej

palety efektov. 
Vďaka zlepšeným možnostiam orezávania, ktoré sú dispozícii na karte Nástroje
obrázka – Formát v skupine Veľkosť, uvidíte celý obrázok, ktorý môžete
presúvať a meniť jeho veľkosť a definovať oblasť orezania, aby ste ho zobrazili
v takej podobe, ako potrebujete.

Zvýšte vyjadrovaciu schopnosť obrázkov
Dolaďte obrázky vo vašich dokumentoch bez nutnosti používať ďalšie programy na ich úpravu.

MSoffice  22.9.2011  16:26  Stránka 7



8 Prehľad najpoužívanejších funkcií Office 2010

Vytvorte z prezentácie video, napríklad na vytvorenie školenia alebo z dôvodu
publikovania prezentácie na videohostingových webových stránkach.

• Na niekoľko kliknutí dokážete vytvoriť video zo svojej prezentácie vrátane
komentára časovania animácií a dokonca môžete zaznamenať aj pohyby
vášho laserového ukazovadla.

• Kliknutím na kartu Súbor otvorte Backstage zobrazenie a na karte Uložiť
a odoslať aktivujte tlačidlo Vytvoriť video.

Využite synergiu tímovej spolupráce
Nové a zlepšené technológie pomáhajú prelomiť bariéry, takže môžete zdieľať dokumenty a spolupracovať pri
ich tvorbe oveľa efektívnejšie.

Vtiahnite svoje publikum do tretieho rozmeru

Prechody medzi snímkami umožnia, aby vaše prezentácie vyzerali uhladenejšie
a prezentácia pôsobila plynulejšie, prípadne na zdôraznenie kľúčových bodov.
Vyberte si zo širokej palety nových a zlepšených prechodových efektov vrátane
mnohých veľmi kvalitných 3-D prechodov. Na novej karte Prechody na páse
kariet si vyberte efekt z galérie a môžete okamžite vidieť náhľad jeho aplikovania
na aktívnu snímku.

Zlepšite prezentáciu pútavými animáciami

Keď ste už investovali čas do prispôsobenia animovaných sekvencií, už nebudete
musieť začať znova od začiatku. Vyberte objekt, ktorého animáciu chcete
skopírovať, na karte Animácie v skupine Rozšírená animácia kliknite na
tlačidlo Kopírovať animáciu. Potom stačí už len vybrať objekt, na ktorý
chcete kopírovanú animáciu aplikovať.

Vytvárajte dynamické animované prezentácie
Pridaním nových a zlepšených prechodových efektov a realistickejších animácií si udržíte pozornosť publika.

Pomenované sekcie vám umožnia priradiť súpravy diapozitívov pre jednotlivých
členov tímu, alebo môžete organizovať snímky do sekcií z iného dôvodu,
napríklad ak ich chcete vytlačiť.

• Na vytvorenie sekcie najskôr označte relevantné snímky, ktoré chcete do
sekcie zahrnúť. Následne na karte Domov v skupine Snímky kliknite na
tlačidlo Sekcia a aktivujte funkciu Pridať sekciu.

• Množina príkazov zobrazených po stlačení tlačidla Sekcia vám umožní
sekciu premenovať, prípadne odstrániť, alebo popresúvať snímky medzi
sekciami. Tá istá ponuka sa zobrazí aj v kontextovom menu, ak kliknete
pravým tlačidlom myši na záhlavie sekcie.

Spravujte svoje prezentácie jednoducho a s prehľadom
Použite novú funkciu na priradenie snímok do logických skupín na ich ľahšie usporiadanie a orientáciu.

• Stlačením klávesy Alt zobrazíte takzvané klávesové typy,
ktoré sa zobrazia na páse kariet ako písmeno alebo
číselná kombinácia, ktoré vám umožnia spúšťať príkazy.
Klávesové typy sú k dispozícii aj na paneli s nástrojmi
a v Backstage zobrazení.

• Niektoré klávesové skratky môžete zistiť a používať
intuitívne. Veľa príkazov sa totiž aktivuje kombináciou
klávesu Ctrl + prvé písmeno názvu príkazu. Čiastočne
to platí aj pre slovenskú lokalizáciu, napríklad:

• Otvoriť: Ctrl + O
• Možnosti: Ctrl + M
• Tlač: Ctrl + T

• Kopírovanie a vkladanie formátovania textu: Skopírujte
formátovanie a potom ho vkladajte tam, kam potrebujete
počas aktívnej relácie aplikácie Publisher.

• Kopírovanie formátovania: Ctrl + Shift + C 
• Vloženie formátovania: Ctrl + Shift + V
• Špeciálne prilepenie (zobrazí sa dialóg so všetkými

možnosťami prilepenia): Ctrl + Alt + V
• Formátovanie vymažete pomocou kombinácie: Ctrl +

medzerník
• Animácie sa dajú skopírovať pomocou kombinácie: Alt

+ Shift + C 
• Objekty, ktoré túto funkcionalitu podporujú (tvary,

obrázky, tabuľky…), môžete pootočiť: Ctrl + Alt + pravá
alebo ľavá šípka

Klávesové skratky Skratky pre formátovanie

MSoffice  22.9.2011  16:26  Stránka 8



Prehľad najpoužívanejších funkcií Office 2010    9

Začíname
Outlook 2010

Microsoft® Outlook® 2010 je špičkový nástroj pre správu pracovných aj osobných e-mailových správ a agendy. Spravujte
svoju dennú agendu oveľa efektívnejšie s aplikáciou Outlook 2010. Prepracovaný vzhľad, zlepšená a optimalizovaná
organizácia položiek, vyhľadávanie a zlepšené plánovacie funkcie vám umožňujú stať sa pánom svojho času a komunikácie.

1. Karta Súbor: Otvorí Backstage zobrazenie. Kliknite na ktorúkoľvek
kartu pre návrat.

2. Backstage karty: Rýchly, jednoduchý a organizovaný prístup k nástrojom
a možnostiam, ktoré boli predtým rozložené na niekoľkých rôznych miestach.

• Informácie: Môžete spravovať nastavenia vášho účtu, napríklad pridať
nový e-mailový účet, nastaviť automatické odpovede, keď ste mimo
kancelárie, upraviť možnosti archivácie, organizovať upozornenia.

• Otvoriť: Karta zastrešuje import a export položiek aplikácie Outlook, môžete
otvoriť priečinok iného používateľa alebo otvoriť dátové súbory.

• Tlačiť: Nastavenie možnosti tlače a náhľad stránok, ktoré sa budú tlačiť,
sú teraz sústredené na jednej karte.

Pomocník: Získate nápoveď k aplikácii a odkazy na ďalšie on-line komunitné zdroje.
Nájdete tu aj informácie o verzii, ktorú používate, jej aktivácii a licenčné informácie.

Backstage zobrazenie
Centralizovaný prístup na spravovanie účtov a prispôsobenie aplikácie Outlook svojim požiadavkám, všetko pohodlne
z jedného miesta.

Začnite využívať možnosti usporiadania správ do konverzácií!
1. Na karte Zobraziť v skupine Konverzácie označte voľbu Zobraziť správy

v konverzáciách.
2. Vyberte, či chcete zapnúť zobrazovanie konverzácie v aktuálnej, alebo vo

všetkých zložkách. 
3. Ak chcete upraviť možnosti zobrazovania konverzácií na karte

Zobraziť v skupine Konverzácie, kliknite na Nastavenia konverzácie.
4. Vyberte alebo zrušte výber rôznych možností v zozname pre zmenu nastavenia.

Zamerajte sa priamo na fakty – zobrazte iba relevantné informácie
Nové funkcie pre správu e-mailov v programe Outlook 2010 vám pomôžu znížiť zahltenie informáciami a udržiavať
vašu schránku pod kontrolou.

Využite možnosti vyhľadávania
Okamžité vyhľadávanie vám umožní nájsť to, čo potrebujete presne vtedy,
keď to potrebujete.
Ak chcete použiť Okamžité vyhľadávanie alebo nástroje na kontextuálne
vyhľadávanie:
1. Umiestnite kurzor do poľa na okamžité vyhľadávanie, ktoré je k dispozícii

vo všetkých zobrazovacích režimoch a zadajte frázu na vyhľadávanie, môžete
taktiež použiť:
• Úvodzovky ohraničujúce daný reťazec definujú, že sa majú vyhľadávať
len presné frázy.
• AND – vyhovuje, ak obsahuje všetky zadané výrazy. Táto voľba je nastavená
implicitne.
• OR – vyhovuje, ak obsahuje aspoň jeden zo zadaných výrazov.
• NOT – okrem zadaného výrazu.

2. Outlook začne okamžite zobrazovať nájdené výsledky, pričom vyhľadávacia
fráza je zvýraznená žltým podfarbením.

3. Špecifikovať, čo presne hľadáte. Na karte Nástroje vyhľadávania v skupine
Upraviť môžete špecifikovať ďalšie kritériá. Ak kliknete na tlačidlo Od a
napíšete meno alebo jeho časť, bude sa hľadať podľa odosielateľa, prípadne
tlačidlo Ďalšie umožní zadať ďalšie kritériá na vyhľadávanie.

4. Ak ste predmet vyhľadávania nenašli, skúste rozšíriť vyhľadávanie pomocou
možnosti v skupine Rozsah.

Efektívnejšie vyhľadávanie životne dôležitých informácií 
Nástroje na kontextové vyhľadávanie vám pomôžu rýchlo zúžiť okruh vyhľadávania a vytvárať sofistikované kritériá.
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Intuitívne plánujte schôdze

Nový režim zobrazenia plánov zobrazuje skupiny kalendárov ako horizontálne
pásy. Kombinovaná časová os v hornej časti zobrazenia umožňuje ľahko nájsť
čas, ktorý je k dispozícii pre plánovanú udalosť. 
Prepnutie do režimu plánovania. Zobrazte príslušný kalendár programu
Outlook. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na príkaz Zobraziť
plán.
Na otvorenie iných kalendárov, napríklad zo servera Exchange alebo kalendárov
publikovaných na Office.com, je potrebné:

• Vyberte príslušný kalendár na navigačnom paneli.
• Na karte Domov v skupine Správa kalendárov kliknite na tlačidlo Otvoriť

kalendár.
• Na vytvorenie žiadosti o schôdzu pre všetkých členov skupiny je potrebné

si na kombinovanej časovej osi v hornej časti obrazovky vybrať voľný časový
úsek. Na karte Domov v skupine Nový kliknite na Nová schôdza a následne
na Nová schôdza so všetkými.

Zobrazenie kalendára sa bude meniť automaticky v závislosti od počtu
kalendárov, ktoré si vyberiete na zobrazenie. Pri výbere piatich alebo viacerých
kalendárov bude váš pohľad automaticky prepnutý do režimu zoznam. Počet
kalendárov na automatické prepínanie zobrazenia môžete nastaviť:

1. Na karte Súbor v Backstage zobrazení kliknite na Možnosti a následne na
položku Kalendár.

2. Nastavte preferované zobrazenie v časti Rozvrhový asistent.

Pošlite kalendár e-mailom

Svoje kalendáre môžete jednoducho zdieľať aj s ľuďmi mimo vašej firmy či
organizácie. Stačí ho poslať e-mailom a môžu ho vidieť aj ľudia, ktorí aplikáciu
Outlook nemajú nainštalovanú.
Pošlite kalendár prostredníctvom e-mailu:

1. Zobrazte príslušný kalendár programu Outlook. Na karte Domov v skupine
Zdieľať kliknite na príkaz Odoslať kalendár e-mailom.

2. V dialógovom okne je potrebné zadať možnosti zdieľania, ako napríklad
rozsah dátumov a detail, ktoré chcete zobraziť. Skontrolujte detail kalendára
v e-mailovej správe, pridajte adresu príjemcu a môžete e-mail odoslať.

Zjednodušte si plánovanie – Prepnúť na nový pohľad
Outlook 2010 prináša možnosť zobrazenia plánu pozostávajúceho z viacerých kalendárov, takže pri plánovaní
schôdzí máte o všetkom prehľad.

• Stlačením klávesy Alt zobrazíte takzvané klávesové typy,
ktoré sa zobrazia na páse kariet ako písmeno alebo
číselná kombinácia, ktoré vám umožnia spúšťať príkazy.
Klávesové typy sú k dispozícii aj na paneli s nástrojmi
a v Backstage zobrazení.

• Niektoré klávesové skratky môžete zistiť a používať
intuitívne. Veľa príkazov sa totiž aktivuje kombináciou
klávesu Ctrl + prvé písmeno názvu príkazu. Čiastočne
to platí aj pre slovenskú lokalizáciu, napríklad:

• Otvoriť: Ctrl + O
• Možnosti: Ctrl + M
• Tlač: Ctrl + T

Nástroje pre správu konverzácie:
• Vymazanie vybranej konverzácie: Alt + Delete 
• Ignorovanie vybranej konverzácie: Ctrl + Delete 
Priradenie klávesových skratiek na rýchle kroky:
• Pravým tlačidlom kliknite na rýchly krok a následne

aktivujte voľbu Upraviť. V dolnej časti dialógu môžete
zadať klávesovú skratku.

Prepnutie do režimu plánovania:
• V kalendárovom zobrazení kliknite na Ctrl + Alt + 5.

Klávesové skratky Skratky pre formátovanie
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Začíname
OneNote 2010

Program Microsoft OneNote 2010 predstavuje ideálne miesto na uloženie a zdieľanie informácií na jednom mieste s
jednoduchým prístupom. Zachyťte text, obrázky, video a zvukové poznámky pomocou programu OneNote. Zdieľaním
poznámkových blokov môžete zapisovať a upravovať poznámky zároveň s ďalšími osobami, ktoré sa nachádzajú na
iných miestach, alebo môžete obsah synchronizovať, aby mali všetci zainteresovaní k dispozícii aktuálnu verziu. Poznámkové
bloky programu OneNote 2010 si takisto môžete vziať so sebou, zobraziť a upravovať ich.

Štruktúra súborov programu OneNote

Poznámkové bloky OneNote obsahu môžu byť uložené na CD, zdieľané
v sieti alebo uložené ako súbory a priečinky v počítači v priečinku
Dokumenty. V predvolenom nastavení sú poznámkové bloky uložené vo
vašom počítači v priečinku s názvom Poznámkové bloky programu
OneNote. Každý poznámkový blok je uložený v samostatnom priečinku.
Každá sekcia poznámkového bloku je uložená v samostatnom súbore.
Stránky sú uložené v týchto súboroch.

História verzií

Vy alebo vaši spolupracovníci môžete vidieť staršie verzie poznámok
pomocou funkcionality pre správu verzií implementovanej v aplikácii
OneNote 2010.
• Na zobrazenie predchádzajúcich verzií stránok na karte Zdieľať kliknite

na položku Verzie strany. Zobrazí sa aj dátum zmeny a meno autora, ktorý
zmenu vykonal.

• Ak chcete zobraziť predchádzajúce verzie strany, vyberte ich zo záložiek
strán.

• Následne sa zobrazí notifikačný prúžok s oznamom, že ide o staršiu verziu
strany. Kliknutím na prúžok sprístupníte funkcie Obnoviť verziu alebo
Odstrániť verziu.

• Na karte Zdieľať je tlačidlo Kôš poznámkového bloku, kde v prípade
potreby môžete obnoviť vymazané stránky.

Pás s nástrojmi

• Používateľské rozhranie OneNote 2010 využíva pás nástrojov.
• Kliknite na kartu týkajúcu sa vašej úlohy. Napríklad, ak chcete vložiť niečo

do poznámok, kliknite na kartu Vložiť. Nástroje na tejto karte umožňujú
vkladať obrázky, tabuľky, výstrižky obrazovky, obrázky zo skenera, zvukové
nahrávky a ďalšie súbory a objekty.

Spravujte informácie pomocou nástrojov, ktoré šetria čas a zjednodušujú prácu
Spravujte poznámkové bloky pomocou navigačného panela poznámkových blokov, nástrojov na správu sekcií
a viacúrovňových skupín strán.

Backstage zobrazenie

Backstage zobrazenie v aplikácii OneNote 2010 nahradí ponuku Súbor
známu z predchádzajúcich verzií.

1. Karta Súbor: Otvorí Backstage zobrazenie. Kliknite na ktorúkoľvek
kartu pre návrat.

2. Backstage karty: Rýchly, jednoduchý a organizovaný prístup k nástrojom
a možnostiam, ktoré boli predtým rozložené na niekoľkých rôznych miestach.

• Ak chcete vytlačiť poznámkový blok, kliknite na kartu Tlačiť.
• Ak chcete poznámkový blok zdieľať, kliknite na kartu Zdieľať.
• Ak chcete uložiť existujúce poznámky, kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

Backstage zobrazenie – vaša práca vstupuje do finále
Tlačte, zdieľajte a spravujte dokumenty, prispôsobte si svoj OneNote 2010, všetko pohodlne z jedného miesta.
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Urobte si poznámky počas práce v programe Microsoft Word 2010, PowerPoint
2010 alebo Internet Explorer pomocou novej funkcie Prepojené poznámky. V
programe OneNote sa vytvorí prepojenie na miesto, kde ste sa nachádzali v
zdrojovom dokumente v čase písania poznámky, pričom vaše nápady budú
automaticky prepojené s vytváraným obsahom.

Používanie prepojených poznámok
• Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup nad kartou Domov kliknite na

ikonu Ukotviť na pracovnú plochu. Aplikácia OneNote sa zobrazí ako
úzke zvislé okno.

• Otvorte aplikáciu alebo webovú stránku, ku ktorej si chcete robiť poznámky.
• V príslušnej aplikácii kliknite na ikonu na pridanie prepojenej poznámky do

aplikácie OneNote. Napríklad v aplikácii Word 2010 nájdete túto ikonu na
karte Revízia. Môžete kliknúť na ikonu aplikácie pre návrat na presné miesto,
na ktoré sa poznámka odkazuje.

Funkcia Prepojené poznámky je k dispozícii aj v iných programoch balíka
Office. Napríklad v programoch Word, PowerPoint a Outlook môžete spustiť
a ukotviť OneNote kliknutím na karte Revízia a potom na položku Prepojené
poznámky v skupine OneNote. Potom si môžete vybrať, do ktorého
poznámkového bloku a sekcie chcete ukladať prepojené poznámky.

Vytvorte jeden centralizovaný zdroj pre všetky svoje nápady
Program OneNote 2010 prináša súpravu nových nástrojov, ktoré zjednodušujú zachytenie a vytvorenie odkazov
pre vaše nápady a informácie.

Navigácia v poznámkových blokoch

OneNote organizuje poznámky do poznámkových blokov, ktoré obsahujú
stránky poznámok usporiadané do sekcií. Môžete používať viac poznámkových
blokov.

• Poznámkové bloky sú prehľadne rozdelené na sekcie. Každý poznámkový
blok môže mať viac sekcií.

• Sekcie zoskupujú dohromady stránky s podobným predmetom. Každá
sekcia môže mať viac stránok.

• Stránky poskytujú priestor na poznámky. Môžete na ne písať pomocou
klávesnice alebo rukou, či kresliť rovnako ako na papieri. Stránky môžete
vytvárať v ktorejkoľvek sekcii.

Medzi poznámkovými blokmi, sekciami a stránkami sa môžete pohybovať
prostredníctvom navigačného panelu, panelu sekcií a kariet stránok.

• Navigačný panel slúži na prepínanie medzi poznámkovými blokmi. Keď
kliknete na šípku v ľavom hornom rohu, zobrazí  sa viac poznámkových
blokov bez nutnosti rozšíriť navigačný panel. Následne kliknite na
poznámkový blok, s ktorým chcete pracovať.

• Panel sekcií umožňuje prepínanie medzi jednotlivými sekciami poznámkového
bloku. 

• Novú sekciu môžete pridať priamo z panelu sekcií pomocou karty Vytvoriť
novú sekciu.

• Karty stránok umožňujú jednoducho pridať, organizovať a prechádzať
stránky poznámkového bloku.

Vyhľadávacie pole

• Funkcie vyhľadávania v aplikácii OneNote 2010 môžete použiť pre všetky
typy obsahu vrátane videa a ďalších typov vložených objektov.

• Okamžité vyhľadávanie zobrazuje výsledky počas písania, takže vám pomôže
zúžiť výber.

• Systém učí vyhodnocovaním predchádzajúcich vyhľadávaní a uprednostňuje
mená sekcií, názvy stránok a posledný výber.

• Vlastnosti ako meno autora, dátum, názov značky, názov sekcie
a poznámkového bloku sú zahrnuté vo výsledkoch vyhľadávania.

Objavte nové spôsoby usporiadania informácií
Zlepšený navigačný panel poznámkových blokov obsahuje nástroje potrebné na prechádzanie medzi poznámkovými
blokmi a ich usporiadanie.
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Obsah brožúry bol pripravený v spolupráci s BSP.

www.office.com/slovakia
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