
PowerPoint 2016 til Mac

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

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

Værktøjslinjen Hurtig adgang
Få populære kommandoer lige 
ved hånden.

Naviger og organiser 
Klik på et slideminiaturebillede 
for at skifte til sliden, eller træk 
en slide for at flytte den op eller 
ned på listen.

Tilføj noter og kommentarer
Hold styr på dit teams 
feedback i kommentarruden, 
mens du udarbejder den 
perfekte baggrund. Når det 
er showtime, kan du bruge 
noteruden til at holde vigtige 
fakta ved hånden.

Start slideshowet 
Klik her for at præsentere fra 
den aktuelle slide, eller klik på 
fanen Slideshow på båndet.

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

Skift visning
Klik på knapperne på 
statuslinjen for at skifte mellem 
visningsindstillinger, eller brug 
zoomskyderen til at forstørre 
slidevisningen, som du vil have 
den.

Oplev kontekstafhængige kommandoer
Markér profiler, billeder og andre objekter i 
din præsentation for at få vist flere faner.

Søg i dine præsentationer
Begynd at skrive i søgefeltet for med det 
samme at finde det, du søger efter.
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Opret noget
Begynd med en Tom præsentation for at komme i gang med det samme. Eller 
spar en masse tid ved at vælge og derefter tilpasse en skabelon, der ligner det, du 
har brug for. Klik på Arkiv > Ny fra skabelon for når som helst at komme tilbage 
til disse indstillinger.

Søg efter de seneste arkiver
Uanset om du kun arbejder med arkiver, der er gemt på harddisken på din 
Mac, eller du anvender forskellige skytjenester, finder du dine senest brugte 
præsentationer samt eventuelle arkiver, som du har fastgjort til listen, når du klikker 
på Arkiv > Åbn seneste.

Bevar forbindelsen
Har du brug for at arbejde, når du er på farten, og på flere forskellige enheder? Log 
på for at få adgang til dine senest anvendte arkiver hvor som helst, fra alle enheder, 
via problemfri integration mellem Office 2016 til Mac, OneDrive, OneDrive for 
Business og SharePoint.

Angiv dine indstillinger
Er der noget, der ikke fungerer helt som forventet? Du kan til enhver tid ændre og 
tilpasse indstillingerne. Klik på Indstillinger i PowerPoint-menuen, og konfigurer 
derefter PowerPoint, som du vil have det.
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Skift layout
Gode præsentationer tilpasser deres struktur til de punkter, der præsenteres. 
Flyt rundt på tingene, mens du arbejder, så de passer ind – både bogstaveligt og 
billedligt talt. Klik på Layout på fanen Hjem, og søg i de tilgængelige indstillinger. 
Nye slides overtager det aktuelle valg, som du lige så nemt kan erstatte med et nyt.

Hold slidenoter ved hånden 
Hjørnestenen i enhver god og faktuel præsentation er de data, som understøtter 
dine pointer. Undgå at overvælde tilhørerne ved at lægge alle detaljer forrest på 
skærmen. Hold i stedet vigtige fakta og tal i ruden Noter, hvor du nemt kan slå 
dem op – enten mens du øver præsentationen eller under selve fremlæggelsen.

Formatér figurer med præcision
Du kan opnå præcis billed-, form- og objektformatering med de komplette 
værktøjer, som er tilgængelige i opgaveruderne Formatér. Begynd med at 
foretage en markering på den aktuelle slide, og klik derefter på Formatér > Flere 
indstillinger på menulinjen.
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Få andre startvejledninger
PowerPoint er blot ét 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, Outlook og OneNote. 

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

Send os din feedback
Kan du lide PowerPoint til Mac? Har du en ide til forbedringer? Klik på smileyen 
i øverste højre hjørne i programvinduet for at sende din feedback direkte til 
PowerPoint-udviklingsteamet.

Få hjælp til PowerPoint
Klik på Hjælp på menulinjen for at søge efter de PowerPoint-funktioner og 
-kommandoer, du har brug for hjælp til, eller klik på PowerPoint 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 præsentation i øverste højre hjørne for at invitere 
andre til at redigere din aktuelle præsentation, kopiere et link til arkivets placering 
i skyen eller for at sende en kopi som et vedhæftet arkiv fra din foretrukne 
mailtjeneste.


