
Bara de instrumente Acces rapid
Adăugați comenzile preferate la bara de instrumente Acces rapid, 
astfel încât să fie mereu disponibile, când aveți nevoie de ele.

Adăugarea imaginilor
Adăugați una sau mai multe imagini în publicație, din computer, 
din galeria de miniaturi de la Office.com sau de pe internet.

Gestionarea fișierelor
Faceți clic pe Fișier pentru 
a crea, a deschide, a salva, a 
imprima și a partaja fișiere, dar și 
pentru a vă edita informațiile de 
afaceri și a alege alte opțiuni.

Vizualizarea sau comutarea între conturi online
Dacă lucrați în cloud, faceți clic pe Fișier > Cont pentru a vă 
modifica setările sau pentru a comuta între conturi.

Panoul de navigare
Utilizați Panoul de navigare 
pentru a vă deplasa în publicație 
și pentru a adăuga și a șterge 
pagini.

Zoom
Utilizați această bară a glisorului 
pentru a mări și a micșora rapid 
paginile publicației.

Vizualizare
Comutați între distribuirea pe 
o pagină la distribuirea pe două 
pagini, cu un clic.

Afișarea sau ascunderea 
panglicii
Faceți clic pe această săgeată 
pentru a ascunde panglica. 
Pentru a afișa panglica, faceți 
clic pe o filă, apoi pe pictograma 
piuneză.

Ghid de pornire rapidă 
Microsoft Publisher 2013 arată altfel, în comparație cu versiunile anterioare, așadar am creat acest ghid pentru 
a vă ajuta să minimizați curba de învățare.



Utilizarea panglicii
O bandă lată, numită panglică, se desfășoară în partea superioară a ferestrei 
publicației. Fiecare filă din panglică are butoane și comenzi diferite organizate 
pe grupuri.

Când deschideți o publicație în Publisher 2013, fila Pornire afișează activitățile 
și comenzile Publisher utilizate cel mai frecvent. 

Pornirea de la un șablon
Fiecare publicație poate porni de la noua galerie de șabloane vizuale. 
Alegeți dintr-o publicație necompletată sau dintr-unul dintre noile șabloane 
de publicație atractive.

Ascunderea sau afișarea 
panglicii
Puteți să vă oferiți mai mult spațiu pe ecran, dacă ascundeți panglica. Faceți clic pe 
săgeata mică din partea dreaptă a panglicii. Pentru a afișa din nou panglica ulterior, 
faceți clic pe un titlu de filă, apoi faceți clic pe pictograma piuneză care apare în 
locul săgeții.

În timp ce lucrați în Publisher 2013, puteți să afișați galeria de șabloane din nou, 
în orice moment, dacă faceți clic pe Fișier > Nou.



Lucruri ce s-ar putea să căutați 
Utilizați lista de mai jos pentru a găsi unele dintre instrumentele și comenzile obișnuite din Publisher 2013.

Acțiune... Faceți 
clic pe... Și căutați în...

Deschiderea, crearea, salvarea, partajarea, exportul sau imprimarea Fișier Vizualizarea Backstage (faceți clic pe comenzile din panoul din stânga).

Descriptorul de formate, fonturile și formatarea fonturilor, formatarea 
paragrafelor, alinierea

Pornire Grupurile Clipboard, Font, Paragraf și Aranjare.

Inserarea de casete text, imagini, tabele, forme Inserare Grupurile Tabele, Ilustrații și Text.

Modificarea șabloanelor, a marginilor, a orientării sau a dimensiunii hârtiei; 
configurarea ghidurilor de aspect; aplicarea schemelor; găsirea unei Pagini 
coordonatoare

Formă pagină Grupurile Șablon, Inițializare pagină, Aspect, Scheme și Fundal pagină.

Îmbinarea corespondenței și a e-mailului Corespondență Grupurile Pornire, Scriere și inserare câmpuri, Examinare rezultate 
și Terminare.

Verificarea ortografiei, efectuarea de cercetări online, traducere de text, 
stabilirea limbii

Revizuire Grupurile Verificare și Limbă.

Vizualizarea Normală/Pagină coordonatoare, vizualizarea aspect; afișarea 
ghidurilor, riglelor, managerul de ilustrații

Vizualizare Grupurile Vizualizări, Aspect și Afișare.



Adăugarea imaginilor 
Publisher 2013 vă permite să inserați ușor imagini, de oriunde, indiferent dacă se află 
pe computer, în galeria de miniaturi de la Office.com sau într-o altă locație web.

 

Atunci când inserați mai multe imagini în același timp, Publisher 2013 le 
amplasează într-o coloană în zona de mâzgălire. Din zona de mâzgălire, puteți 
să glisați o imagine pe pagina publicației și să o glisați din nou la loc sau să 
schimbați imaginea cu altă imagine, dacă nu vă place cum arată.

Interschimbarea imaginilor
Puteți să interschimbați cu ușurință o imagine din aspect cu altă imagine, indiferent 
dacă se află amândouă pe aceeași pagină sau una se află în zona de mâzgălire.

Selectați prima imagine, apoi glisați pictograma munte care apare în a doua imagine. 
Când vedeți marginea evidențiată cu roz în jurul imaginii, eliberați butonul mouse-ului.



Adăugarea efectelor 
de imagine
Publisher 2013 oferă câteva efecte de imagine noi. Puteți să aplicați umbre, 
străluciri, muchii atenuate, reflecții, teșituri și rotiri 3D în imagini.

Pentru a aplica efectul dorit, selectați imaginea, apoi faceți clic pe Efecte imagine 
pe fila Instrumente imagine – Format.

Adăugarea efectelor de text
Noile efecte de text din Publisher vă permit să adăugați farmec vizual în publicații. 
Alegeți dintre umbre, străluciri, reflecții și teșituri.

Pentru a aplica efectul dorit, selectați textul, apoi faceți clic pe Efecte text pe fila 
Instrumente casetă text – Format.



Imprimarea la centrul foto
Imprimarea de fotografii online nu a fost niciodată mai convenabilă, așa cum este 
cu opțiunile Arhivare și plecare încorporate, în Publisher 2013.

Acum vă puteți salva publicațiile special pentru imprimare foto. Fiecare pagină 
a publicației este exportată ca imagine JPEG, pe care o puteți încărca într-un site web 
de centru foto, pentru imprimare.

Utilizarea imaginilor ca 
fundaluri de pagină
Imaginile dvs. se pot transforma în fundaluri de publicație deosebite. Faceți clic 
dreapta pe o imagine, alegeți Se aplică în fundal, apoi alegeți fie Umplere, astfel 
încât imaginea să umple toată pagina, fie alegeți Dală pentru a adăuga mai multe 
copii ale imaginii pe fundal.


