
Excel 2016 for Mac

Pikaopas 
Tämä uusi Excelin versio on suunniteltu Mac-käyttöä varten. Tässä oppaassa on tietoja ohjelman perustoiminnoista.

Helposti löytyvät työkalut ja komennot
Vanhat ja uudet työkalut ovat valintanauhan välilehdissä. 
Katso, mitä kaikkea Excel 2016 for Macissa voi tehdä.

Pikatyökalurivi
Täältä löydät nopeasti 
useimmin käytetyt 
komennot.

Haku työkirjoista
Löydät nopeasti etsimäsi kirjoittamalla 
hakusanan hakukenttään.

Toiseen taulukkoon 
siirtyminen ja uuden 
taulukon luominen
Voit siirtyä työkirjan 
taulukosta toiseen tai luoda 
lisää taulukoita osoittamalla 
taulukonvalitsinta.

Valintanauhan näyttäminen 
tai piilottaminen
Haluatko lisää tilaa näyttöön? 
Ota valintanauha käyttöön tai 
poista se käytöstä osoittamalla 
nuolta.

Näkymän vaihtaminen
Voit siirtyä näkymästä toiseen 
osoittamalla tilarivin painikkeita 
ja suurentaa sivunäkymää 
zoomauksen liukusäätimellä.

Funktioiden lisääminen ja 
muokkaaminen
Siirry kaavariville, kun haluat 
tarkastella tai muokata valittuna 
olevan solun tietoja tai lisätä 
funktioita kaavoihin.

Tilannekohtaiset komennot
Kun valitset työkirjan jonkin elementin, kuten 
kaavion, näkyviin tulee lisävälilehtiä.



Excel 2016 for Mac

Viime aikoina käytettyjen 
tiedostojen löytäminen
Riippumatta siitä, ovatko käyttämäsi tiedostot tallennettuina Mac-tietokoneen 
kovalevylle vai erilaisiin pilvipalveluihin, saat näkyviin viimeksi käyttämiesi 
työkirjojen luettelon sekä tiedostot, jotka olet kiinnittänyt kyseiseen luetteloon, 
valitsemalla Tiedosto > Avaa viimeisimmät.

Tiedot aina käsillä
Teetkö töitä monessa paikassa ja useilla eri laitteilla? Saumaton integrointi Office 
2016 for Macin, OneDriven, OneDrive for Businessin ja SharePointin välillä varmistaa 
sen, että sinulla on pääsy viimeksi käyttämiisi tiedostoihin missä vain ja millä 
tahansa laitteella.

Asetusten määrittäminen
Onko ohjelman toiminnassa ominaisuuksia, joita haluaisit muuttaa? Asetuksia voi 
helposti muuttaa ja mukauttaa milloin vain. Valitse Excel-valikossa Asetukset ja tee 
haluamasi muutokset.

Uuden tiedoston luominen
Ryhdy toimeen valitsemalla Tyhjä työkirja. Tai säästä aikaa valitsemalla sopiva 
malli, jota voit halutessasi muokata. Voit palata tähän näkymään koska vain 
valitsemalla Tiedosto > Uusi mallista.
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Tilannekohtaisten komentojen 
tuominen näkyviin
Kun valitset tiettyjä työkirjan kohtia, valintanauhaan tulee näkyviin lisää komentoja. 
Kun esimerkiksi valitset kaavion, valintanauhaan tulevat näkyviin Kaavion 
rakennenäkymä- ja Muotoile-välilehdet. Jos taas valitset sparkline-kaavion, 
näkyviin tulee Rakenne-välilehti.

Funktioiden lisääminen ja 
kaavojen muodostaminen
Tuo näkyviin Kaavan muodostin -ruutu valitsemalla Kaavat-välilehdessä Lisää 
funktio. Avautuvassa ikkunassa voit etsiä ja lisätä funktioita, tarkistaa käytettävän 
syntaksin ja tuoda näkyviin valitsemiasi funktioita koskevia lisäohjeita.

Valinnaisten apuohjelmien 
ottaminen käyttöön
Saat käyttöösi kaikki tiedon perusteellisessa analysoinnissa tarvittavat tilastolliset 
funktiot hyödyntämällä Analyysityökalut- ja Ratkaisin-apuohjelmia. Valitse 
valikkoriviltä Työkalut > Apuohjelmat ja valitse apuohjelmat, jotka haluat ottaa 
käyttöön.
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Muut pikaoppaat
Excel on vain yksi uuteen Office 2016 for Maciin sisältyvistä ohjelmista. Käy 
lataamassa myös Wordin, PowerPointin, Outlookin ja OneNoten uusimpien  
Mac-versioiden maksuttomat pikaoppaat osoitteesta  
http://aka.ms/office-mac-guides. 

Jos haluat antaa palautetta näistä oppaista, siirry lataussivun alalaitaan ja lähetä 
kommenttisi. Kiitos!

Palautteen lähettäminen
Pidätkö Excel for Macista? Onko sinulla kehitysehdotuksia? Osoittamalla 
sovellusikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa hymiötä voit lähettää palautetta, 
joka ohjautuu suoraan Excelin kehitystyöryhmälle.

Ohjeita Excelin käyttöön
Kun etsit Excelin ominaisuuksiin tai komentoihin liittyviä ohjeita, valitse 
valikkoriviltä Ohje. Voit myös selata useimmin käytettyä sisältöä valitsemalla  
Excelin ohje. Kerro, onko ohjeista ollut sinulle apua, vastaamalla palautekyselyyn. 
Kysely löytyy jokaisen ohjeartikkelin lopusta.

Tiedoston jakaminen muiden 
kanssa
Jos haluat kutsua muita muokkaamaan samaa työkirjaa, kopioida muille 
tiedoston pilvipalvelusijainnin linkin tai lähettää tiedostosta kopion sähköpostitse 
liitetiedostona, osoita näytön oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa tämä työkirja 
-painiketta.


