
Mac Excel 2016

Első lépések 
Ez az új Excel-verzió kifejezetten a Machez készült. Ebből az útmutatóból megismerkedhet az alapokkal.

Gyors hozzáférés az eszközökhöz és a parancsokhoz
A Mac Excel 2016 képességeinek megismeréséhez kattintson a 
szalaglapokra, és fedezze fel az új és ismerős eszközöket.

Gyorselérési eszköztár
A gyakori parancsok 
egyszerűen elérhetők.

Keresés a munkafüzetekben
A Keresőmezőbe gépelve azonnal 
megtalálhatja, amit keres.

Lapok váltása vagy létrehozása
A lapfülekre kattintva navigálhat 
a munkafüzetben, szükség 
esetén pedig hozzáadhat további 
lapokat.

A menüszalag megjelenítése 
és elrejtése
Több helyre van szüksége  
a képernyőn? A menüszalag 
ki- vagy bekapcsolásához 
kattintson a nyílra.

A nézet megváltoztatása
Az állapotsor gombjaira 
kattintva válthat a 
nézetbeállítások között, illetve 
a nagyítócsúszkával tetszése 
szerint nagyíthatja a lapot.

Függvények beszúrása és 
szerkesztése
A szerkesztőlécen megtekintheti 
és szerkesztheti a kijelölt cellát, 
vagy függvényeket szúrhat be  
a képletekbe.

Környezetfüggő parancsok felfedezése
További lapokat fedhet fel, ha a diagramokra, értékgörbékre 
vagy más elemekre kattint a munkafüzetekben.
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A legutóbbi fájlok megkeresése
Akár csak a Mac gép merevlemezén tárolt fájlokkal dolgozik, akár a különféle 
felhőszolgáltatásokban lévőket használja, a Fájl > Legutóbbi megnyitása 
paranccsal megnyithatja a legutóbb használt munkafüzeteit és a listában rögzített 
bármely fájlt.

Folyamatos elérhetőség
Utazás közben és különböző eszközökön kell dolgoznia? A Mac Office 2016, 
a OneDrive, a OneDrive Vállalati verzió és a SharePoint zökkenőmentes 
integrációjának köszönhetően bejelentkezés után könnyen elérheti a legutóbb 
használt fájljait bárhonnan, bármilyen eszközön.

A beállítások megadása
Nem a várt módon működik valami? Bármikor egyszerűen módosíthatja és testre 
szabhatja a beállításokat. Az Excel menüben kattintson a Beállítások lehetőségre, 
majd állítsa be az Excelt a kívánt módon.

Tartalom létrehozása
Az Üres munkafüzet elemet választva azonnal elkezdheti a munkát. De rengeteg 
időt megtakaríthat, ha kiválaszt, majd testre szab egy sablont, amely közel áll az 
elképzeléseihez. Ezekhez a beállításokhoz bármikor visszatérhet, ha a Fájl > Új 
létrehozása sablonból lehetőségre kattint.
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Környezetfüggő eszközök 
felfedezése
Megjeleníthet további szalagparancsokat, ha kijelöl adott elemeket a munkafüzetben. 
Egy diagram kijelölésekor például megjelenik a Diagramtervezés és a Formátum 
szalaglap, egy értékgörbe kijelölésekor pedig megjelenik a Tervezés lap.

Függvények beszúrása, 
képletek létrehozása
A Képletek lapon a Függvény beszúrása gombra kattintva megjelenítheti a 
Képletszerkesztő munkaablakot. Ebben kereshet és beszúrhat függvényeket, 
ellenőrizheti a helyes szintaxist, és részletes segítséget kaphat a kijelölt 
függvényekkel kapcsolatban.

Választható bővítmények 
engedélyezése
A mellékelt Analysis ToolPak és a Solver bővítmények minden statisztikai függvényt 
biztosítanak az adatok részletes elemzésének végrehajtásához. A menüsávon 
kattintson az Eszközök > Bővítmények lehetőségre, majd válassza ki az engedélyezni 
kívánt bővítményeket.
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További rövid útmutatók
Az Excel csak egy a Mac Office 2016 újonnan tervezett alkalmazásai közül. 
Látogasson el a http://aka.ms/office-mac-guides webhelyre, és letöltheti az 
ingyenes rövid útmutatókat a Word, a PowerPoint, az Outlook és a OneNote új, 
Machez készült verziójához. 

Ha útmutatóinkkal kapcsolatban bármilyen visszajelzése van, kérjük, küldje el 
megjegyzéseit a letöltési lap alján. Köszönjük!

Küldjön nekünk visszajelzést!
Tetszik a Mac Excel? Vannak fejlesztési ötletei? Az alkalmazásablak jobb felső 
sarkában található mosolygó arcra kattintva közvetlenül az Excel fejlesztői 
csapatának küldhet visszajelzést.

Súgó megjelenítése az Excelhez
A menüsáv Súgó elemére kattintva megkeresheti azokat az Excel-funkciókat és 
-parancsokat, amelyekhez segítségre van szüksége, vagy az Excel súgó elemre 
kattintva böngészhet a népszerű tartalomban. Az egyes súgócikkek alatt található 
visszajelzési űrlap segítségével tudathatja velünk, hogy hasznos volt-e a kapott 
információ.

A munka megosztása másokkal
Ha másokat is szeretne meghívni az aktuális munkafüzet szerkesztésére, szeretné 
kimásolni a fájl felhőbeli helyére mutató hivatkozást, vagy elküldene egy másolatot 
fájlmellékletként a választott e-mail szolgáltatáson keresztül, kattintson a jobb felső 
sarokban található Munkafüzet megosztása gombra.


