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Šiame vadove 

„Microsoft OneNote 2010“ labai skiriasi nuo „OneNote 2007“, todėl sukūrėme šį vadovą, kad padėtume jums greičiau išmokti naudotis naująja programa. 
Perskaitykite jį, kad sužinotumėte, kokios yra pagrindinės naujosios sąsajos dalys, raskite nemokamą „OneNote 2010“ mokymą ir funkcijų, pvz., užduočių sritį 
Šablonai arba dialogo langą Parinktys, sužinokite, kaip keistis pastabomis su žmonėmis, kurie dar nenaudoja „OneNote 2010“, ir kaip gauti prieigą prie 
išplėstinių funkcijų. 

Sparčiosios prieigos įrankių juosta 
Čia matomos komandos rodomos visada. Į šią įrankių juostą 
galite įtraukti mėgstamų programų. 

Neklasifikuotos pastabos 

Spustelėkite šį mygtuką, esantį 
naršymo juostos apačioje, kad 
atidarytumėte specialią sekciją, 
kurioje yra pastabos, surinktos iš 
kitų programų. 

„Backstage“ rodinys 
Spustelėkite skirtuką 
Failas, kad atidarytumėte 
„Backstage“ rodinį, 
kuriame galite atidaryti, 
kurti, bendrinti, spausdinti 
ir tvarkyti savo užrašų 
knygutes. 

Norėdami uždaryti 
„Backstage“ rodinį, 
spustelėkite bet kurį 
juostelės skirtuką. 

Kontekstiniai juostelės skirtukai 
Kai kurie skirtukai rodomi juostelėje tik tada, kai jų 
reikia. Pavyzdžiui, jei įterpsite ar pažymėsite lentelę, 
bus rodomas skirtukas Lentelės įrankiai, į kurį 
įtrauktas papildomas juostelės skirtukas Maketas. 

Juostelės grupės 
Kiekvieną juostelės skirtuką sudaro grupės, o kiekvienoje grupėje 
yra susijusių komandų rinkinys. Tarkime, grupėje Žymės yra 
pastabų žymių taikymo, keitimo ir ieškos komandos. 

Juostelės skirtukai 
Spustelėkite bet kurį skirtuką, kad būtų 
rodomi jo mygtukai ir komandos. 

Naujų sekcijų kūrimas 

Spustelėkite mygtuką Nauja 
sekcija, kad į dabartinę užrašų 
knygutę įtrauktumėte naujų 
sekcijos skirtukų. 

Greitoji paieška 
Sparčiai raskite pastabose esančią reikiamą 
informaciją ieškos lauke įvesdami frazę arba 
raktažodį. 

Juostelės rodymas 
Kai pirmą kartą paleidžiate  

„OneNote 2010“, juostelė 
būna paslėpta, kad vietos 
pastaboms būtų kuo 
daugiau. 

Spustelėkite šią piktogramą 
arba paspauskite CTRL+F1, 
kad juostelė būtų rodoma 
arba slepiama. 

© „Microsoft Corporation“, 2010. 

Visos teisės ginamos. 
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Darbo su „OneNote 2010“ pradžia 

Jei ilgai naudojote „Microsoft OneNote“, be abejonės turėsite klausimų, 
kaip rasti „OneNote 2007“ komandas ir įrankių juostos mygtukus 
programoje „OneNote 2010“. 

Galime pateikti daug nemokamų išteklių, kurie padės jums išmokti 
naudotis „OneNote 2010“, įskaitant mokymosi kursus ir juostelės meniu 
vadovus. Norėdami rasti šią medžiagą, spustelėkite skirtuką Failas 
pagrindinės programos lange, tada spustelėkite Žinynas. Tada dalyje 
Palaikymas spustelėkite Darbo pradžia. 

Kur yra mano meniu ir įrankių juostos? 

Programoje „OneNote 2010“ pagrindinės programos lango viršuje yra 
plati juosta. Tai juostelė, kuri pakeičia senąjį meniu ir įrankių juostas. 
Kiekviename juostelės skirtuke yra skirtingi mygtukai ir komandos, 
suskirstyti į juostelės grupes. 

Atidarius „OneNote 2010“ rodomas juostelės skirtukas Pagrindinis Šiame 
skirtuke yra daug dažniausiai programoje „OneNote“ naudojamų 
komandų. Pavyzdžiui, pirmas dalykas, kurį pamatysite kairėje skirtuko 
pusėje, yra grupė Mainų sritis su komandomis, skirtomis Įklijuoti, Iškirpti 
ir Kopijuoti, taip pat Formato kopijavimo priemonė. 

Šalia esančioje grupėje Pagrindinis tekstas rasite komandas, skirtas tekstą 
paryškinti arba parašyti pasviruoju šriftu, o po jų – grupę Stiliai, kurioje 
yra komandos, leidžiančios greitai taikyti teksto formatavimą antraštėms 
ir tekstui. 

Juostelės išvaizda keičiasi, kad atitiktų jūsų kompiuterio ekrano dydį ir 
skiriamąją gebą. Mažesniuose ekranuose gali būti rodomi tik kai kurių 
juostelės grupių pavadinimai, bet ne komandos. Šiuo atveju 
paprasčiausiai spustelėkite mažą rodyklę grupės mygtuke, kad komandos 
būtų rodomos. 

Atsidarančiame žiniatinklio puslapyje spustelėkite saitus į jus dominančius 
elementus. Iš esmės interaktyvusis juostelės meniu tikrai leidžia sutaupyti 
laiko. Spustelėjus bet kurią „OneNote 2007“ komandą jums nurodoma, 
kur tiksliai ši komanda yra programoje „OneNote 2010“. 
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Dalykai, kurių galbūt ieškojote 

Šioje lentelėje rasite dalį įprastų ir žinomų dalykų, kurių galbūt ieškojote programoje „OneNote 2010“. Nors šis sąrašas nėra išsamus, 
pradžiai jo pakaks. Norėdami rasti visų „OneNote 2010“ komandų sąrašą, spustelėkite skirtuką Failas, tada – Žinynas ir Pradžia. 

Norėdami... Spustelėkite Tada ieškokite... 

Atidaryti, kurti, bendrinti, konvertuoti, eksportuoti, siųsti arba 
spausdinti pastabas 

 
„Backstage“ rodinyje (spustelėkite saitus kairėje šio rodinio 
pusėje) 

Taikyti formatavimą tekstui arba taikyti ir rasti pastabų žymes  Pagrindinio teksto, Stilių ir Žymių grupėse 

Įterpti lentelių, paveikslėlių, saitų, failų, garso ir vaizdo failų ar lygčių  Lentelių, Vaizdų, Saitų, Failų, Įrašų ir Simbolių grupėse 

Siųsti puslapį el. paštu, bendrinti naujas arba esamas užrašų knygutes  El. pašto ir Bendrai naudojamos užrašų knygutės grupėse 

Braižyti arba trinti eskizus, rašyti ranka, braižyti figūras, tinkinti 
rašiklius, sukurti rašymo sritį puslapyje, pasukti objektus arba 

 Įrankių, Figūrų įterpimo, Redagavimo ir Konvertavimo grupėse 

Tikrinti rašybą, analizuoti ar versti tekstą arba kurti susietąsias 
pastabas 

 Rašybos, Kalbos ir Pastabų grupėse 

Maksimizuoti ekrano vietą, rodyti arba slėpti liniuotės linijas ir 
puslapių pavadinimus, nustatyti puslapio ir paraščių dydį, keisti 

 
Rodinių, Puslapio parametrų, Mastelio keitimo ir Lango 
grupėse 
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Kur yra naujos užrašų knygutės kūrimo 

vedlys? 

Tuo pat metu galite naudoti daugiau nei vieną „OneNote“ užrašų 
knygutę. Programoje „OneNote 2010“ naujos užrašų knygutės kūrimo 
vedlį, buvusį programoje „OneNote 2007“, pakeitė paprasta sąsaja, esanti 
rodinyje „Backstage“. 

Norėdami pradėti spustelėkite Failas, kad atidarytumėte rodinį 
„Backstage“, tada spustelėkite Naujas. 

Pirmiausia pasirinkite, kur norite saugoti savo naująją užrašų knygutę, 
tada įveskite aprašomąjį pavadinimą (pavyzdžiui, Kassavaitinės būsenos 
ataskaitos arba Pirmadieninė naktinė mokomoji grupė). Pasirinkti 
prasmingą užrašų knygutės pavadinimą ypač svarbu, jei užrašų knygutę 
bendrinsite su kitais žmonėmis. Tada pasirinkite arba patvirtinkite, kur 
pasirinktoje vietoje turėtų būti saugoma naujoji užrašų knygutė, ir 
spustelėkite Kurti užrašų knygutę. 

Kur dingo Įrankiai | Parinktys? 

Ieškote programos „OneNote“ parametrų, leidžiančių valdyti, pvz., kur 
bus rodomi puslapio skirtukai, ar bus rodomi pastabų konteineriai, ar 
turėtų būti kuriamos „OneNote“ atsarginės kopijos arba kaip bus taikomi 
slaptažodžiai? 

Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys. Bus atidarytas 
dialogo langas „OneNote“ parinktys, kuriame galėsite tinkinti „OneNote“ 
parametrus ir nustatymus. 

Dalis dialogo lango „OneNote“ parinktys parametrų taikoma tik 
„OneNote“. Kiti nustatymai (pvz., spalvų schema) taikomi visoms kitoms 
„Microsoft Office 2010“ programoms, kurias įdiegėte. 
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Laikykite mėgstamas komandas po ranka 

Programos „OneNote“ lango 
viršutiniame kairiajame kampe 
esančioje sparčiosios prieigos įrankių 
juostoje pateikiamos nuorodos 
į dažniausiai naudojamas komandas. 

Į šią įrankių juostą įtraukus mygtukus 
visos mėgstamiausios komandos 
bus visada matomos ir prieinamo, net 
perjungus juostelės skirtukus. 

Spustelėkite išplečiamąją rodyklę, esančią šalia greitosios prieigos įrankių 
juostos, kad įjungtumėte arba išjungtumėte bet kurias nuorodų meniu 
pateikiamas komandas. Jei komanda, kurią norite įtraukti, nerodoma 
sąraše, perjunkite į juostelės skirtuką, kuriame rodomas mygtukas, tada 
spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku. Rodomame nuorodų meniu 
spustelėkite Įtraukti į sparčiosios prieigos įrankių juostą. 

Kurkite savo juostelės skirtukus ar grupes 

Galite tinkinti juostelės komandas 
įtraukdami mygtukus į juostelės grupes, kur 
norite jas rodyti, arba kurdami savo 
pasirinktinius juostelės skirtukus. 

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet 
kurią juostelės grupę, tada spustelėkite 
Tinkinti juostelę. Pasirodžiusiame dialogo 
lange „OneNote“ parinktys galite įtraukti 
komandas į savo skirtukus arba grupes. 

Juostelėje rodomos ne visos senesnės 
„OneNote“ komandos, tačiau jos vis dar 
pasiekiamos. Jei jos labai reikalingos, 
paprasčiausiai įtraukite jas į juostelę arba 
sparčiosios prieigos įrankių juostą. 

Pasirodžiusio dialogo lango „OneNote“ parinktys sąraše Pasirinkti 
komandas iš, pažymėkite Juostelėje nesančios komandos. Tada raskite 
norimą komandą ir įtraukite ją į pasirinktinį juostelės skirtuką arba grupę. 

Jei suklydote, nesijaudinkite. Mygtuku 
Nustatyti iš naujo galite atkurti 
numatytuosius (gamintojo) parametrus. 
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Sparčiųjų klavišų patarimų pristatymas 

„OneNote 2010“ pateikiami juostelės spartieji klavišai, vadinami sparčiųjų 
klavišų patarimai, kad galėtumėte sparčiai atlikti užduotis nenaudodami 
pelės. 

Jei norite, kad sparčiųjų klavišų patarimai būtų rodomi juostelėje, 
paspauskite klavišą ALT. 

Tada, jei norite perjungti juostelės skirtuką naudodami klaviatūrą, 
paspauskite po tuo skirtuku rodomos raidės klavišą. Aukščiau pateiktame 
pavyzdyje reikėtų spausti N norint atidaryti skirtukąĮterpimas, S – norint 
atidaryti skirtuką Bendrinimas, D – norint atidaryti skirtuką Piešimas ir t. t. 

Tokiu būdu perjungus skirtuką, ekrane bus rodomi visi galimi to skirtuko 
sparčiųjų klavišų patarimai. Galėsite užbaigti seką paspausdami galutinį 
norimos naudoti komandos klavišą. 

Jei norite grįžti vienu sekos lygiu atgal, paspauskite klavišą ESC. Padarius 
tai kelis kartus iš eilės, sparčiųjų klavišų patarimų režimas bus atšauktas. 

Daugelis „OneNote 2007“ sparčiųjų klavišų dar vis galimi programoje 

„OneNote 2010“. Pavyzdžiui, CTRL + F vis dar suaktyvina ieškos lauka, 

o ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN atitraukia pažymėtą tekstą į dešinę. 

Jei norite peržiūrėti „OneNote 2010“ sparčiųjų klavišų sąrašą, atidarę 

programą „OneNote“ paspauskite F1, tada ieškokite sparčiųjų klavišų 

„OneNote“ žinyne. 

Kas atsitiko su bendro naudojimo seansais 

realiuoju laiku? 

Bendro naudojimo seanso realiuoju laiku funkcija, kuri buvo pateikta programoje 
„OneNote 2007“, dabar nebeteikiama, vietoj jos programoje „OneNote 2010“ 
yra daug naujų funkcijų ir bendrai naudojamų užrašų knygučių patobulinimų. 

Norint naudotis bendro naudojimo seansais realiuoju laiku buvo būtina tvarkyti 
IP adresus, laikinuosius slaptažodžius ir skirti konkretaus laiko pastaboms fiksuoti. 
„OneNote 2010“ leidžia lengviau ir faktiškai iš bet kur bendrinti ir naudoti užrašų 
knygutes – net naudojant standartinę žiniatinklio naršyklę. 

„OneNote 2010“ pateikiama bendrai naudojamų užrašų knygučių galimybė 
redaguoti bendrai naudojamas pastabas neprisijungus ir sinchronizuoti jas vėliau, 
paryškinti neperskaitytas pastabas, rodyti autoriaus informaciją, ieškoti pagal 
autorių, rodyti ir valdyti puslapių versijų retrospektyvą ir naudoti Šiukšlinę norint 
atkurti panaikintas pastabas. 

Norėdami pradėti naudoti šias funkcijas, spustelėkite skirtuką Bendrinimas 
juostelėje. 
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Kaip dirbti su žmonėmis, neturinčiais „OneNote 2010“ 

„OneNote 2010“ užrašų knygutės informacijai saugoti naudoja naują failo formatą. Jei žmonės, su kuriais dirbate, naudoja kitą „OneNote“ versiją, 
nesijaudinkite – vis tiek galite atidaryti ir redaguoti senesnių versijų užrašų knygutes naudodami „OneNote 2010“ ir bendrinti failus su žmonėmis, kurie dar 
neturi „OneNote 2010“. 

Programoje 

„OneNote 2010“... 
Kas atsitinka? Ką turėčiau daryti? 

Atidarote užrašų knygutę, sukurtą 
naudojant programą „OneNote 
2007“. 

„OneNote 2010“ programos lango pavadinimo juostoje bus rodomi žodžiai 
[Suderinamumo režimas]. 

  

  

Taip žinosite, kad nors ir naudojate „OneNote 2010“, techniškai dar vis dirbate su 

ankstesniu failo formatu ir kad negalėsite naudoti naujųjų „OneNote 2010“ funkcijų, pvz., 

matematinių lygčių, susietųjų pastabų, kelių lygių antrinių puslapių, versijų kūrimo ir 

šiukšlinės, kol konvertuosite failą į „OneNote 2010“ failo formatą. 

Norėdami išeiti iš suderinamumo režimo ir konvertuoti „OneNote 
2007“ failą į naująjį „OneNote 2010“ formatą, spustelėkite skirtuką 
Failas, tada spustelėkite Informacija. Spustelėkite norimos konvertuoti 
užrašų knygutės mygtuką Parametrai, tada spustelėkite Ypatybės. 
Pasirodžiusiame dialogo lange Užrašų knygutės ypatybės spustelėkite 
mygtuką Konvertuoti į 2010. 

Prieš konvertuodami seną užrašų knygutę, įsitikinkite, ar jums vis dar 
reikia bendradarbiauti su žmonėmis, naudojančiais „OneNote 2007“ ir 
ar užrašų knygutė jau bendrinama su kitais asmenimis. Jei taip, galite 
tęsti darbą naudodami suderinamumo režimą. 

Sukuriate naują užrašų knygutę 
naujuoju „OneNote 2010“ formatu 
arba konvertuojate seną užrašų 
knygutę į naująjį „OneNote 2010“ 
formatą. 

Jei kas nors bandys atidaryti užrašų knygutę, įrašytą naujuoju „OneNote 2010“ formatu, 
naudodamas programą „OneNote 2007“, bus rodomas klaidos pranešimas, kad ši užrašų 
knygutė sukurta naudojant naujesnę „OneNote“ versiją. Užrašų knygutės nebus galima 
peržiūrėti ar redaguoti. 

Prieš siųsdami arba bendrindami savo užrašų knygutę, galite 

konvertuoti ją į senąjį „OneNote 2007“ formatą arba galite 

rekomenduoti asmenims, su kuriais bendradarbiaujate, atnaujinti savo 

programos versiją į „OneNote 2010“. 

Jei jūsų bendradarbiai dėl kokios nors priežasties negali atnaujinti savo 

programos versijos į „OneNote 2010“, jie gali atsisiųsti nemokamą 

bandomąją „OneNote 2010“ versiją. Taip jie galės ribotą laiką 

redaguoti „OneNote 2010“ užrašų knygutes ir neribotą laiką peržiūrėti 

visus „OneNote“ failus. Bandomosios visų „Office 2010“ programų 

versijos yra svetainėje „Office.com“. 

Įrašote dokumentą kaip 
„OneNote 2007“ failą. 

Jei kas nors bandys atidaryti užrašų knygutę, įrašytą „OneNote 2007“ formatu naudojant 
programą „OneNote 2010“, naudodamas „OneNote 2007“, užrašų knygutė bus atidaryta 
įprastai, jos konvertuoti nereikės. 

Nebūtina nieko daryti. 

Tačiau jei toliau dirbsite naudodami senąjį „OneNote 2007“ 

formatą, turėkite omenyje, kad negalėsite naudoti naujųjų „OneNote 

2010“ funkcijų, pvz., matematinių lygčių, susietųjų pastabų, kelių lygių 

antrinių puslapių, versijų kūrimo ir šiukšlinės. 


