
Excel 2016 voor Mac

Aan de slag 
Deze nieuwe versie van Excel is speciaal ontworpen voor uw Mac. Gebruik deze handleiding om kennis te maken met de basisbeginselen.

Snel hulpmiddelen en opdrachten gebruiken
Ontdek wat Excel 2016 voor Mac allemaal kan door te 
klikken op de linttabbladen zodat u nieuwe en bekende 
hulpprogramma's kunt verkennen.

Werkbalk Snelle toegang
Houd favoriete opdrachten 
binnen handbereik.

Uw werkmappen doorzoeken
Begin in het zoekvak te typen en vind meteen 
wat u zoekt.

Tussen bladen schakelen of nieuwe 
maken
Klik op de bladtabs om door uw 
werkmap te navigeren en voeg extra 
bladen toe op het moment dat u 
daar behoefte aan hebt.

Het lint weergeven of 
verbergen
Meer ruimte op het scherm 
nodig? Klik op de pijl om het lint 
in of uit te schakelen.

De weergave wijzigen
Klik op de knoppen op de 
statusbalk om tussen weergave-
instellingen heen en weer 
te schakelen, of gebruik de 
schuifregelaar om de pagina 
op gewenste grootte weer te 
geven.

Functies invoegen en bewerken
Gebruik de formulebalk om de 
geselecteerde cel weer te geven of 
te bewerken, of om functies in uw 
formules in te voegen.

Maak kennis met contextuele opdrachten
Selecteer grafieken, sparklines en andere 
elementen in uw werkmappen om extra 
tabbladen zichtbaar te maken.
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Recente bestanden vinden
Of u alleen werkt met bestanden die zijn opgeslagen op de harde schijf van uw 
Mac of dat u zich door verschillende cloudservices verplaatst, door te klikken op 
Bestand > Open recente bestanden gaat u naar de laatst gebruikte werkmappen 
en alle andere eventuele bestanden die u hebt vastgemaakt aan de lijst.

Blijf verbonden
Wilt u onderweg blijven doorwerken en ook nog op verschillende apparaten? Meld 
u aan en krijg eenvoudig toegang tot uw laatst gebruikte bestanden, ongeacht op 
welk apparaat, dankzij de naadloze integratie van Office 2016 voor Mac, OneDrive, 
OneDrive voor Bedrijven en SharePoint.

Uw voorkeuren instellen
Iets werkt niet helemaal zoals verwacht? U kunt eenvoudig en op elk gewenst 
moment opties wijzigen en aanpassen. Klik in het Excel-menu op Voorkeuren en 
stel vervolgens Excel in zoals u dat wilt.

Iets nieuws maken
Begin met een Lege werkmap en ga direct aan het werk. Of bespaar uzelf 
aanzienlijk wat tijd door een sjabloon die overeenkomt met wat u nodig hebt, te 
selecteren en vervolgens aan te passen. U kunt op elk gewenst tijdstip naar deze 
opties terugkeren door op Bestand > Nieuw van sjabloon te klikken.
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Ontdek de contextuele hulpmiddelen
U kunt extra lintopdrachten weergeven door specifieke items in uw werkmap te 
selecteren. Zo kunt u een grafiek selecteren om de tabbladen Grafiekontwerp 
en Indeling weer te geven, of u kunt een sparkline selecteren om het tabblad 
Ontwerp weer te geven.

Functies invoegen, formules 
samenstellen
Op het tabblad Formules klikt u op Functie invoegen om het deelvenster 
Formulebouwer weer te geven. Hier kunt u functies opzoeken en invoegen, 
de juiste syntaxis ervan opvragen en zelfs diepgaande Help-informatie krijgen 
over de functies die u hebt geselecteerd.

Optionele invoegtoepassingen 
inschakelen
Maak gebruik van alle statistische functies die u nodig hebt om diepgravende 
analyses te maken van uw gegevens met de meegeleverde invoegtoepassingen 
Analysis ToolPak en Oplosser. Klik op de menubalk op Extra > Invoegtoepassingen 
en selecteer vervolgens de invoegtoepassingen die u wilt inschakelen.
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Haal ook de andere handleidingen 
Aan de slag op
Excel is slechts één van de nieuw ontworpen apps in de nieuwe Office 2016 voor 
Mac. Ga naar http://aka.ms/office-mac-guides om onze gratis handleidingen 
Aan de slag voor de nieuwe Mac-versies van Word, PowerPoint, Outlook en 
OneNote te downloaden. 

Als u feedback over onze handleidingen hebt, dien uw opmerkingen dan onder 
aan de downloadpagina in. Dank u!

Stuur ons uw feedback
U bent enthousiast over Excel voor Mac? Hebt u een idee voor een verbetering? 
Klik op het pictogram met de smiley in de rechterbovenhoek van het app-venster 
om uw feedback rechtstreeks naar het ontwikkelteam van Excel te sturen.

Hulp vragen voor Excel
Klik op de menubalk op Help om te zoeken naar de Excel-functies en -opdrachten 
waarbij u hulp nodig hebt, of klik op Excel Help om populaire inhoud te 
doorzoeken. Laat ons weten of de informatie die we hebben gegeven nuttig voor 
u was. Gebruik hiervoor het feedbackformulier onder aan elk van onze Help-
artikelen.

Uw werk met anderen delen
Klik in de rechterbovenhoek op de knop Deze werkmap delen als u anderen 
wilt uitnodigen om uw huidige werkmap te bewerken, als u een koppeling naar 
de locatie van het bestand in de cloud wilt kopiëren, of als u een kopie van de 
werkmap als bestandsbijlage via uw favoriete e-mailservice wilt versturen.


