
Word 2016 til Mac

Startvejledning 
Denne nye version af Word er designet med omtanke til din Mac. Brug denne vejledning til at lære det grundlæggende.

Få hurtig adgang til værktøjer og kommandoer
Se, hvad Word 2016 til Mac kan gøre for dig ved at klikke på 
fanerne på båndet og udforske nye og velkendte værktøjer.

Værktøjslinjen Hurtig adgang
Få populære kommandoer lige 
ved hånden.

Naviger med lethed
Brug det valgfrie sidepanel til 
hurtigt at navigere gennem 
sideminiaturer, overskrifter, 
gennemse kommentarer eller 
erstattede elementer.

Genveje på statuslinjen
Klik på statuslinjeindikator for 
hurtigt at få adgang til siderne i 
dokumentet, detaljeret statistik 
for ordtal og meget mere.

Oplev kontekstafhængige kommandoer
Markér tabeller, billeder og andre objekter i 
dine dokumenter for at få vist flere værktøjer.

Søg i dine dokumenter
Begynd at skrive i søgefeltet for med det 
samme at finde det, du søger efter.

Vis eller skjul båndet
Har du brug for mere plads på 
skærmen? Klik på pilen for at 
vise eller skjule båndet.

Skift visning
Klik på knapperne på 
statuslinjen for at skifte mellem 
visningsindstillinger, eller brug 
zoomskyderen til at forstørre 
sidevisningen efter ønske.
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Søg efter de seneste arkiver
Uanset om du kun arbejder med arkiver, der er gemt på harddisken på din 
Mac, eller du anvender forskellige skytjenester, finder du dine senest benyttede 
dokumenter og eventuelle arkiver, som du har fastgjort på listen, når du klikker 
på Arkiv > Åbn seneste.

Bevar forbindelsen
Har du brug for at arbejde, når du er på farten, og på flere forskellige enheder? Log 
på for at få adgang til dine senest anvendte arkiver hvor som helst, fra alle enheder, 
via problemfri integration mellem Office 2016 til Mac, OneDrive, OneDrive for 
Business og SharePoint.

Angiv dine indstillinger
Er der noget, der ikke fungerer helt som forventet? Du kan til enhver tid ændre 
og tilpasse indstillingerne. Klik på Indstillinger i Word-menuen, og konfigurer 
derefter Word, som du vil have det.

Opret noget
Begynd med et Tomt dokument for at komme i gang med det samme. Eller spar 
en masse tid ved at vælge og derefter tilpasse en skabelon, der ligner det, du har 
brug for. Klik på Arkiv > Ny fra skabelon for når som helst at komme tilbage til 
disse indstillinger.
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Oplev kontekstafhængige værktøjer
Du kan gøre kontekstafhængige kommandoer på båndet tilgængelige ved at 
markere relevante objekter i dit dokument. Hvis du f.eks. klikker i en tabel, vises 
fanerne Tabeldesign og Layout, og hvis du klikker på et indsat billede, vises fanen 
Billedformat.

Formatér dokumenter med stil
Klik på knappen Typografirude på fanen Hjem for visuelt at oprette, anvende og 
gennemse formateringstypografier i det aktuelle dokument. Du kan filtrere, hvilke 
typografier der skal vises, og du kan aktivere og deaktivere de valgfri typografi- og 
formateringsguider.

Gennemgå og registrer ændringer
Uanset om du blot vil kontrollere stavningen, holde styr på ordtallet, eller du vil 
samarbejde fuldt ud med andre personer, har fanen Gennemse de væsentlige 
kommandoer til sporing, diskussion og administration af alle de ændringer, der 
foretages i dine dokumenter.
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Få andre startvejledninger
Word er blot et af de nyudviklede programmer i det nye Office 2016 til Mac. Besøg 
http://aka.ms/office-mac-guides for at downloade vores gratis startvejledninger 
til de nye Mac-versioner af Excel, PowerPoint, Outlook og OneNote. 

Hvis du har feedback til vores vejledninger, kan du sende dine kommentarer 
nederst på downloadsiden. Tak!

Send os din feedback
Kan du lide Word til Mac? Har du en ide til forbedringer? Klik på smileyen i øverste 
højre hjørne af programvinduet for at sende din feedback direkte til Word-
udviklingsteamet.

Få hjælp til Word
Klik på Hjælp på menulinjen for at søge efter de Word-funktioner og 
-kommandoer, som du har brug for hjælp til, eller klik på Word Hjælp for at søge i 
populært indhold. Hvis du vil fortælle os, om de oplysninger, vi har givet, har været 
nyttige for dig, kan du bruge feedbackformularen nederst i hver af vores Hjælp-
artikler.

Del dit arbejde med andre
Klik på knappen Del dette dokument i øverste højre hjørne for at invitere andre til 
at redigere dit aktuelle dokument, kopiere et link til arkivets placering i skyen eller 
sende en kopi af et arkiv som et vedhæftet arkiv fra din foretrukne mailtjeneste.


