
Beralih di antara sentuhan dan mouse
Jika Anda menggunakan OneNote pada perangkat Sentuh, 
Anda bisa menambahkan peralihan ini ke Toolbar Akses Cepat.

Menampilkan atau menyembunyikan pita
Klik tab pita mana pun untuk menampilkan perintahnya. Untuk membuatnya 
tetap terbuka, klik ikon jarum semat kecil di samping kanan bawah.

Menampilkan atau beralih antara akun online
Klik ID akun Anda untuk mengubah pengaturan atau 
beralih akun.

Mengelola file
Membuka, membuat, berbagi, 
dan mencetak catatan Anda. 
Anda juga bisa mengubah 
pengaturan akun Anda di sini.

Menemukan catatan Anda
Gunakan kotak Pencarian untuk 
menemukan apa pun di buku 
catatan Anda, atau tekan Ctrl+E.

Perlihatkan catatan
Klik ikon catatan untuk melihat
semua catatan yang Anda buka.

Menampilkan halaman penuh
Klik panah ganda untuk Tampilan 
Halaman Penuh.

Perlihatkan wadah catatan
Gulir mouse di teks mana 
pun untuk memperlihatkan 
wadahnya. Tarik bilah atas untuk 
memindah-mindahkannya.

Membuat halaman
Klik Tambahkan Halaman untuk 
menyisipkan halaman baru.

Membuat tag informasi 
penting
Memprioritaskan dan mengatur 
catatan dengan tag instan yang 
dapat dicari.

Panduan Mulai Cepat 
Microsoft OneNote 2013 terlihat berbeda dari versi sebelumnya, jadi kami membuat 
panduan ini untuk membantu Anda meminimalkan kurva pembelajaran.

Tulisan tangan, gambar, dan 
sketsa
Membuat catatan dengan 
tulisan tangan Anda sendiri di PC 
berlayar sentuh.



Menyimpan catatan Anda di awan
Jika Anda baru menggunakan OneNote, Anda akan diminta untuk 
menyambungkan ke awan, di mana OneNote akan membuat buku kerja pertama 
Anda. Anda bisa menggunakan akun Microsoft (misalnya, MSN, Hotmail, atau 
Messenger) untuk digunakan dengan OneNote. Jika Anda belum memiliki akun, 
Anda bisa membuatnya secara gratis.

Apa yang terjadi
pada tab Berbagi? 

Jika Anda memutakhirkan ke OneNote 2013 dari versi yang lebih lama, Anda 
mungkin memiliki setidaknya satu buku catatan yang disimpan di komputer 
Anda. Anda bisa memindahkan catatan online ini secara mudah agar Anda bisa 
mengaksesnya dari mana saja. Klik File > Bagikan untuk memulai.

Membuat buku catatan Anda di awan berarti Anda bisa mengakses buku catatan 
dari mana saja, seperti dari komputer lain yang Anda gunakan, telepon Anda, 
tablet, atau bahkan browser Web.

OneDrive merupakan opsi terbaik dan termudah untuk catatan pribadi Anda. 
Jika Anda sedang bekerja di organisasi yang menggunakan SharePoint untuk 
berkolaborasi secara online, Anda bisa mengklik tombol Tambahkan Tempat pada 
layar ini untuk mengatur akun SharePoint Anda yang sudah ada.

Setiap buku catatan OneNote yang Anda simpan secara online dijaga 
kerahasiannya kecuali Anda memberikan orang lain izin untuk melihat folder di 
mana buku catatan Anda disimpan.



Hal-hal yang mungkin Anda cari 
Gunakan daftar di bawah ini untuk menemukan beberapa alat dan perintah yang lebih umum 
lainnya di OneNote 2013.

Untuk... Klik... Lalu cari di...

Membuka, membuat, berbagi, mengonversi, mengekspor, mengirim, atau 
mencetak catatan

File Tampilan backstage (klik perintah di panel kiri).

Menerapkan pemformatan ke teks, menerapkan tag catatan, dan mengemail 
halaman buku catatan

Home Grup Teks Dasar, Gaya, Tag, dan Email.

Menyisipkan tabel, gambar, link, file, audio dan klip video, atau menerapkan 
templat halaman

Insert Grup Tabel, File, Gambar, Link, Rekaman, dan Halaman.

Mengambar sketsa atau bentuk, membuat catatan dengan tulisan tangan Anda 
sendiri, mengkustomisasi pena, memutar objek, atau mengonversi tinta ke teks

Gambar Grup Alat, Bentuk, dan Edit.

Menandai catatan dan sudah dibaca atau belum dibaca, menemukan catatan 
berdasarkan penulis, menampilkan versi dan riwayat halaman, atau kosongkan 
Keranjang Sampah Buku Catatan

Riwayat Grup Belum Dibaca, Penulis, dan Riwayat.

Memeriksa ejaan, melakukan pencarian online, menerjemahkan teks, 
memproteksi catatan dengan kata sandi, atau membuat catatan tertaut

Tinjau Grup Ejaan, Bahasa, Bagian, dan Catatan.

Memaksimalkan spasi layar, mengaktifkan dan menonaktifkan baris aturan 
dan judul halaman, mengatur margin halaman, memperbesar halaman, atau 
membuat Catatan Cepat

Tampilan Grup Tampilan, Setelan Halaman, Zoom, dan Jendela.



Menghemat waktu dengan templat
 

Templat OneNote bisa memberikan halaman dalam buku catatan Anda tampilan 
yang konsisten dengan menerapkan latar belakang penuh warna, dekoratif. 
Template juga bisa menghemat waktu Anda dengan menambahkan konten 
fungsional ke halaman, seperti daftar kerja, kalender dan perencana, dan formulir 
yang bisa Anda isi atau kustomisasi.

Di manakah tombol Simpan? 

OneNote tidak memiliki perintah Simpan karena menyimpan semuanya 
secara otomatis saat Anda berkerja — tidak peduli seberapa kecil atau besar 
perubahannya. Hal ini membebaskan Anda memikirkan tentang pemikiran dan ide 
alih-alih memikirkan tentang file komputer Anda.

Mengekspor catatan kapan pun
Anda membutuhkannya
Jika Anda perlu mengirim snapshot dari halaman catatan (atau sebagian dari 
seluruh buku catatan) kepada seseorang yang tidak memiliki OneNote, Anda bisa 
dengan mudah mengekspornya snapshot statis catatan seperti ini dengan mengklik 
File > Ekspor lalu pilih format yang Anda inginkan.

Anda bisa menelusuri melalui kumpulan 
templat bawaan dengan mengklik
Sisipkan > Templat Halaman.

Di panel tugas Templat, klik untuk 
memperluas setiap kategori, lalu klik setiap 
nama templat untuk menampilkannya. Ketika 
Anda menemukan templat yang Anda sukai, 
Anda bisa mulai mencatat pada halamannya.

Anda bisa mengkustomisasi salah satu templat 
bawaan agar sesuai dengan kebutuhan Anda, 
atau mengunduh lebih banyak templat gratis 
dengan mengunjungi situs web OneNote di 
Office.com.

Jika Anda suka, Anda bahkan bisa membuat 
desain templat Anda sendiri dari
setiap halaman buku catatan Anda.



Merekam apa pun
dengan Kliping Layar
Cara yang mudah memasukkan 
sesuatu ke dalam OneNote adalah 
dengan menyisipkan kliping 
layar, yang memungkinkan Anda 
merekam apa pun di layar
komputer Anda agar Anda bisa 
membuatnya sebagai bagian dari 
catatan Anda.

Mengenal
Kirim ke OneNote baru
Pada keyboard Anda, tahan tombol Windows lalu tekan tombol N kuntuk 
meluncurkan alat Kirim ke OneNote yang telah ditetapkan, yang membuatnya 
semakin mudah untuk mengimpor informasi acak dari program dan informasi lain 
ke dalam catatan Anda.

Mulailah dengan menampilkan apa pun yang ingin Anda rekam — misalnya jadwal 
perjalanan di Internet Explorer atau bagan di lembar bentang Excel.

Beralih ke OneNote lalu klik Sisipkan > Kliping Layar. Segera setelah layar 
meredup dan Onenote menghilang, seret pilihan Anda ke atas apa yang ingin 
Anda ambil.

Ketika Anda melepaskan tombol mouse, sebuah gambar dari bagian layar yang 
Anda pilih dikirim ke OneNote, di mana Anda bisa memindahkan atau mengubah 
ukuran gambar sesuai dengan yang Anda inginkan untuk muncul di catatan Anda.

Di sini, Anda bisa membuat kliping layar tanpa harus beralih antara aplikasi, 
mengimpor seluruh halaman web atau dokumen ke catatan Anda, atau 
membuat nota lekat yang secara otomatis menjadi bagian buku catatan Anda.

Anda bisa mengklik tombol perintah di alat Kirim ke OneNote, atau gunakan
pintasan keyboard tambahan yang diperlihatkan di tanda kurung di samping
setiap perintah (misalnya, tekan S untuk mengambil kliping layar).

Menggunakan alat Kirim ke OneNote adalah opsional, yang berarti Anda bisa 
membuatnya tetap berjalan ketika Anda sedang mengerjakan proyek riset lalu 
nonaktifkan lagi ketika Anda tidak membutuhkannya.



Bagaimana caranya bekerja dengan orang
yang tidak memiliki OneNote 2013 
Ini beberapa hal yang harus diingat ketika berbagi atau bertukar file
dengan orang yang menggunakan versi OneNote yang lebih lama.

Di OneNote 2013... Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan?

Anda membuka buku 
catatan yang dibuat
menggunakan  
OneNote 2007.

Buku catatan terbuka di OneNote 2013, tapi Anda akan melihat 
kata [Mode Kompatibilitas] pada bilah judul. Ini memberi tahu 
Anda bahwa buku catatan saat ini disimpan dalam format file yang 
lebih lama, yang tidak mengenal fitur-fitur baru seperti persamaan 
matematika, catatan tertaut, subhalaman multi tingkat, penerapan 
versi, dan Keranjang Sampah Buku Catatan.

Jika Anda ingin menggunakan semua fitur yang tersedia yang di-
tawarkan OneNote 2013, Anda harus mengonversi buku catatan ke 
format file terbaru.

Sebelum mengonversi buku catatan lama ke format file terbaru, 
pertimbangkan jika Anda perlu berkolaborasi dengan orang yang 
masih menggunakan OneNote 2007. Jika jawabannya ya, teruslah 
bekerja dalam Mode Kompatibilitas.

Jika tidak ada seorang pun yang berbagi dengan Anda menggunakan 
OneNote 2007, maka lebih baik mengonversikan buku catatan ke 
format terbaru. Untuk melakukan ini, klik File > Info, lalu klik tombol 
Pengaturan untuk buku catatan yang ingin Anda konversi. Klik 
Properti, lalu klik Konversikan ke 2010-2013.

Anda membuka buku 
catatan yang dibuat
menggunakan  
OneNote 2010.

Buku catatan akan buka di OneNote 2013 tanpa ada
pembatasan fitur.

Tidak diperlukan pengonversian format file. Buku catatan dibuat 
dalam format OneNote 2010 and OneNote 2013 bisa dibagikan dan 
digunakan bersama-sama tanpa perlu dikonversikan.

Anda mengonversi
buku catatan Anda ke
format OneNote 2007.

Menurunkan format ke OneNote 2007 berarti menonaktifkan fitur
terbaru yang tersedia di OneNote 2013 (termasuk persamaan
matematika, catatan tertaut, subhalaman multi tingkat, penerapan 
versi, dan Keranjang Sampah Buku Catatan), tapi dengan 
melakukannya membuat buku catatan kompatibel untuk dibagikan 
dengan orang lain yang menggunakan OneNote 2007.

Setelah mengonversi buku catatan dari OneNote 2013 ke format
OneNote 2007 yang lebih lama, pastikan untuk memeriksa halaman 
di mana Anda mungkin telah menggunakan fitur yang lebih baru 
seperti persamaan matematika, catatan tertaut, dan subhalaman 
multi tingkat. Konten yang dibuat oleh fitur yang lebih baru mung-
kin tidak terlihat atau tidak bisa diedit ketika format buku catatan 
diturunkan ke format OneNote 2007.


