
Word 2016 for Mac

Hurtigstartveiledning 
Denne nye versjonen av Excel er laget spesielt for Mac. Lær det grunnleggende ved å bruke denne veiledningen.

Få hurtigtilgang til verktøy og kommandoer
Klikk båndkategoriene, og utforsk både nye og velkjente 
verktøy for å se hva du kan gjøre med Word 2016 for Mac.

Verktøylinje for hurtigtilgang
La ofte brukte kommandoer 
være lett tilgjengelige.

Navigere enkelt
Bruk den valgfrie sidestolpen 
for å navigere raskt i 
sideminiatyrbilder, overskrifter, 
se gjennom kommentarer og 
erstatninger.

Snarveier for statuslinje
Klikk hvilken som helst 
statuslinjeindikator for 
hurtigtilgang til sidene 
i dokumentet, detaljert 
ordtellingsstatistikk med mer.

Oppdage kontekstavhengige kommandoer
Vis tilleggsfaner ved å merke tabeller, bilder og 
andre objekter i dokumentene.

Søk i dokumentene
Skriv inn i søkeboksen hvis du vil finne det du 
leter etter øyeblikkelig.

Vise eller skjule båndet
Trenger du mer plass på 
skjermen? Du kan velge å vise 
eller skjule båndet ved å klikke 
pilen.

Endre visning
Bytt mellom 
visningsalternativer ved å 
klikke statuslinjeknappene, 
eller bruk zoom-glidebryteren 
til å forstørre sidevisningen til 
ønsket størrelse.
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Finne nylig brukte filer
Hvis du klikker Fil > Åpne siste får du se de sist brukte dokumentene og andre filer 
som du kan ha festet til listen din, enten du bare jobber med filer som er lagret på 
harddisken på Macen, eller du bytter mellom ulike skytjenester.

Holde deg tilkoblet
Må du jobbe mens du er på farten og bruke ulike enheter? Logg deg på og få 
enkel tilgang til de siste brukte filene overalt, på alle enheter, takket være sømløs 
integrering mellom Office 2016 for Mac, OneDrive, OneDrive for Business og 
SharePoint.

Angi innstillinger
Er det noe som ikke fungerer som forventet? Det er enkelt å endre og tilpasse 
alternativer når som helst. Klikk Innstillinger på Word-menyen, og sett opp Word 
slik du ønsker.

Opprette noe
Begynn med en Tom arbeidsbok, og kom i gang med arbeidet. Eller spar masse 
tid ved å velge og deretter tilpasse en mal som ligner på det du trenger. Du kan gå 
tilbake til disse alternativene når som helst ved å klikke Fil > Ny fra mal.
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Bli kjent med 
kontekstavhengige verktøy
Du kan gjøre kontekstavhengige båndkommandoer tilgjengelige ved å merke 
relevante objekter i dokumentet. Hvis du for eksempel klikker i en tabell, vises 
fanene Tabellutforming og Oppsett, og hvis du klikker på et bilde som er satt inn, 
vises Bildeformat-fanen.

Formatere dokumenter med stil
Klikk knappen Stiler-rute på Hjem-fanen for å visuelt opprette, ta i bruk og se 
gjennom formateringsstiler i det gjeldende dokumentet. Du kan filtrere hvilke stiler 
du vil vise, og du kan slå av og på de valgfrie stil- og formateringsveiledningene.

Se gjennom og spore endringer
Uansett om du vil kjøre stavekontroll, holde orden på ordantallet eller samarbeide 
med andre, viser Se gjennom-fanen viktige kommandoer slik at du kan spore, 
diskutere og administrere alle endringene som er blitt gjort i dokumentene.
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Få andre 
hurtigstartsveiledninger
Word er bare én av de nye appene i nye Office 2016 for Mac. Gå til  
http://aka.ms/office-mac-guides hvis du vil laste ned våre gratis 
hurtigstartsveiledninger for de nye Mac-versjonene av Excel, PowerPoint,  
Outlook og OneNote. 

Hvis du vil gi tilbakemeldinger om veiledningene våre, kan du sende inn 
kommentarer nederst på nedlastingssiden. Takk!

Sende oss tilbakemeldinger
Liker du Word for Mac godt? Har du en idé som kan gjøre Word for Mac 
enda bedre? Klikk smilefjesikonet øverst til høyre i appvinduet for å sende 
tilbakemeldingen din direkte til Word-utviklerteamet.

Få hjelp med Word
Klikk Hjelp på menylinjen for å søke etter Word-funksjonene og -kommandoene 
som du trenger hjelp med, eller klikk Hjelp for Word for å bla gjennom populært 
innhold. Du kan la oss få vite om informasjonen vi gir har hjulpet deg ved å bruke 
tilbakemeldingsskjemaet du finner nederst i alle hjelpeartiklene.

Dele arbeidet ditt med andre
Klikk knappen Del dette dokumentet øverst til høyre hvis du vil invitere andre til å 
redigere det gjeldende dokumentet, kopiere en kobling til filens skyplassering eller 
sende en utgave som et filvedlegg fra den foretrukne e-posttjenesten din.


