
OneNote 2016 til Mac

Startvejledning 
 Denne nye version af OneNote er designet med omtanke til din Mac. Brug denne vejledning til at lære det grundlæggende.

Få hurtig adgang til værktøjer og kommandoer
Se, hvad OneNote 2016 til Mac kan gøre for dig ved at klikke 
på fanerne på båndet og udforske nye og kendte værktøjer.

Liste over notesbøger
Klik på notesbogens navn for 
at få vist alle åbne notesbøger, 
oprette nye eller se deres 
synkroniseringsstatus.

Søg efter noter
Begynd at skrive i søgefeltet for at finde ord 
og sætninger i dine notesbøger.

Værktøjslinjen Hurtig adgang
Få populære kommandoer lige 
ved hånden.

Notesbogsider
Klik på disse faner for at skifte 
mellem siderne i den aktuelle 
notesbogsektion.

Mærk vigtige oplysninger
Kategoriser eller prioriter vigtige detaljer ved 
at anvende mærker til udvalgte noter.

Sektioner i notesbøger
Klik på disse faner for at skifte 
mellem sektioner i den aktuelle 
notesbog.

Skriv hvor som helst på en side
OneNote er et fleksibelt lærred, 
der ikke er begrænset på samme 
måde, som andre programmer er.

Markér et afsnit
Klik for at markere 
noter, eller Ctrl-klik 
for at få vist flere 
valgmuligheder.

Skjul båndet
Har du brug for mere 
plads? Klik på pilen 
for at vise eller skjule 
båndet.

Tilpas noteholdere
Træk i kanten for at få noter til 
at passe på siden, eller træk hele 
rammen for at flytte dem til et 
andet sted.
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Få adgang til dine noter overalt
Hvad er noter, planer og ideer værd, hvis de er fanget på en harddisk? Hav dine 
notesbøger til rådighed ved at logge på med din gratis Microsoft-konto, når du 
starter OneNote på din Mac første gang. Der er endda en gratis OneNote-app til 
din iPhone og iPad, så du kan holde dig synkroniseret, uanset hvor du befinder dig.

Løb aldrig tør for papir
Hvis du vil oprette en ny side i det aktuelle afsnit af din notesbog, skal du klikke på 
(+) Tilføj side over sidefanerne eller klikke på Arkiv > Ny side på menulinjen.

Hvis du vil oprette et nyt afsnit i den aktuelle notesbog, skal du klikke på plustegnet 
(+) ved siden af fanerne eller klikke på Arkiv > Ny sektion på menulinjen.

Når du starter OneNote for første gang, oprettes der en standardnotesbog med 
sektionen Hurtige noter for dig, men du kan nemt oprette yderligere notesbøger 
til de emner og projekter, du ønsker, ved at klikke på Arkiv > Ny notesbog på 
menulinjen.Gem dit arbejde automatisk

OneNote arkiverer automatisk alle ændringer, mens du arbejder – så du aldrig 
behøver at gøre det. Selv når du lukker programmet, eller din Mac går i dvale, 
bliver dine noter altid gemt, så du kan fortsætte, hvor du slap.

Hvis du vil se, hvornår OneNote sidst har synkroniseret dine ændringer, skal du 
klikke på navnet på den aktuelle notesbog og derefter klikke på pilen ved siden 
af listen Notesbøger.
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Tag udvalgte noter 

Med galleriet Mærker på fanen Hjem kan du visuelt prioritere eller kategorisere 
udvalgte noter. Mærkede noter er markeret med ikoner, der beder dig om at følge 
op på dine vigtige handlingspunkter eller krydse fuldførte opgaver af på dine 
opgavelister.

Organiser oplysninger i tabeller 

Når det ikke kan svare sig at bruge et regneark, kan du bruge enkle OneNote-
tabeller til at give oplysningerne mening. Start på en ny tekstlinje ved at indtaste 
et ord, en sætning eller et tal, og tryk derefter på Tab for at oprette den næste 
kolonne. Tryk på Retur for at oprette en ny række. Alternativt kan du klikke på 
Indsæt > Tabel på båndet eller på menulinjen.

Når tabellen er oprettet og markeret, viser fanen Tabel på båndet flere 
kommandoer.

Kopiér tekst fra billeder 

OneNote kan genkende tekst i billeder. Du kan indsætte et billede med letlæselig 
tekst (for eksempel en kvittering) på en hvilken som helst side, holde Ctrl-tasten 
nede, mens du klikker på billedet, klikke på Kopiér tekst fra billede og derefter 
indsætte den kopierede tekst på det sted, hvor du vil have den.

Opret hyperlinks i wiki-stil
Gør din notesbog til en funktionel wiki ved at oprette links til bestemte afsnit eller 
sider. Hold Ctrl-tasten nede, og klik på fanen for den sektion eller side, som linket 
skal pege på. Klik derefter på Kopiér link til sektion eller Kopiér link til side, og 
indsæt linket på det sted, hvor du vil have det.
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Send os din feedback
Kan du lide OneNote til Mac? Har du en ide til forbedringer? Klik på smileyen 
i øverste højre hjørne i programvinduet for at sende din feedback direkte til 
OneNote-udviklingsteamet.

Få hjælp med OneNote
Klik på Hjælp på menulinjen for at søge efter de OneNote-funktioner og 
-kommandoer, du har brug for hjælp til, eller klik på OneNote Hjælp for at søge i 
populært indhold. Hvis du vil fortælle os, om de oplysninger, vi har givet, har været 
nyttige for dig, kan du bruge feedbackformularen nederst i hver af vores Hjælp-
artikler.

Del dit arbejde med andre
Klik på knappen Del denne notesbog i øverste højre hjørne for at invitere andre 
til at redigere din aktuelle notesbog, kopiere et link til dens placering i skyen eller 
sende den aktuelle side som en meddelelse eller en vedhæftet PDF-fil fra din 
foretrukne mailtjeneste.

Få andre startvejledninger
OneNote er blot et af de nyudviklede programmer i det nye Office 2016 til 
Mac. Besøg http://aka.ms/office-mac-guides for at downloade vores gratis 
startvejledninger til de nye Mac-versioner af Word, Excel, PowerPoint og Outlook. 

Hvis du har feedback til vores vejledninger, kan du sende dine kommentarer 
nederst på downloadsiden. Tak!


