
 
Превключване между „сензорен режим“ и „мишка“
Ако използвате OneNote на сензорно устройство, можете да 
добавите този ключ към лентата с инструменти за бърз достъп.

 
Показване или скриване на лентата 
Щракнете върху произволен раздел на лентата, за да покажете 
съответните команди. За да го държите отворен, щракнете върху 
малката икона на кабърче долу вдясно.

 
Преглед или превключване между онлайн акаунти 
Щракнете върху вашия ИД на акаунт, за да промените 
настройките или да превключите между  
акаунтите.

 
Управление на файлове 
Отваряйте, създавайте, споделяйте 
и печатайте своите бележки. 
Можете също да промените 
настройките на акаунта си тук.

 
Откриване на вашите бележки 
Използвайте полето за 
търсене, за да намерите нещо 
в бележниците си, или натиснете 
Ctrl+E.

 
Показване на бележници 
Щракнете върху иконата на 
бележник, за да видите всички 
ваши отворени бележници.

 
Показване на цяла страница 
Щракнете върху двойната 
стрелка за изглед на цяла 
страница.

 
Показване на контейнерите 
с бележки 
Задръжте курсора на мишката 
над произволен текст, за да се 
покаже контейнерът му. Хванете 
горната лента, за да го движите.

 
Създаване на страници 
Щракнете върху Добавяне на 
страница, за да вмъкнете нова 
страница.

 
Маркиране на важна 
информация 
Давайте приоритет 
и организирайте бележките 
с етикети, в които може да се 
търси с „Незабавно търсене“.

Ръководство за бързо стартиране 
Microsoft OneNote 2013 изглежда различно от предишните версии, така че ние създадохме това 
ръководство, което да ви помогне да намалите времето за обучение.

 
Ръкописни бележки, рисуване 
и скициране 
Водете бележки със своя 
собствен почерк на компютър 
със сензорен екран.



Съхраняване на бележките 
в облака 
 
 
Ако използвате OneNote за пръв път, ще бъде поискано да се свържете с облака, 
където OneNote ще създаде първия ви бележник. Можете да използвате вашия акаунт 
в Microsoft (например MSN, Hotmail или Messenger) с OneNote. Ако все още нямате 
акаунт, можете да създадете такъв безплатно. 
 

Съхраняването на вашите бележници в облак означава, че можете да получите достъп 
до тях от почти навсякъде, например всички други компютри, които използвате, вашия 
телефон, таблет или дори уеб браузър. 

Какво стана с раздела 
„Споделяне“? 
 
 
Ако надстройвате до OneNote 2013 от по-стара версия, вероятно имате поне един 
бележник, съхраняван на вашия компютър. Можете лесно да преместите тези бележки 
онлайн, така че да имате достъп до тях от всяко място. Щракнете върху Файл > Споделяне, 
за да започнете. 
 

OneDrive е най-добрата и най-лесната опция за вашите лични бележки. Ако работите 
в организация, която използва SharePoint, за да си сътрудничи онлайн, можете да 
щракнете върху бутона Добавяне на място на този екран, за да настроите вашия 
съществуващ акаунт на SharePoint. 
 
Всички бележници на OneNote, които съхранявате онлайн, са поверителни освен ако 
не дадете на други хора разрешение да виждат папките, в които се съхраняват вашите 
бележници.



Неща, които може да търсите 
Използвайте списъка по-долу, за да намерите някои от най-често използваните инструменти и команди 
в OneNote 2013.

За да... Щракнете 
върху... И след това погледнете в...

Отворите, създадете, споделите, преобразувате, експортирате, изпратите или 
печатате бележки

Файл Изглед Backstage (щракнете върху командите в левия екран).

Приложите форматиране към текст, приложите етикети към бележки 
и изпратите страница от бележник по имейл

Начало Група „Основен текст“, „Стилове“, „Етикети“ и „Имейл“.

Вмъкнете таблици, снимки, връзки, файлове, аудио- и видеоклипове или 
приложите шаблони за страници

Вмъкване Група „Таблици“, „Файлове“, „Изображения“, „Връзки“, „Запис“ 
и „Страници“.

Чертаете скици или фигури, водите бележки с вашия собствен почерк, 
персонализирате пера, завъртате обекти или преобразувате ръкописа в текст

Чертане Групи „Инструменти“, „Фигури“ и „Редактиране“.

Маркирате бележки като прочетени или непрочетени, търсите бележки по 
автор, покажете версиите на страницата и хронологията или изпразните 
кошчето на бележника

Хронология Група „Непрочетени“, „Автори“ и „Хронология“.

Проверите правописа, правите проучване онлайн, превеждате текстове, 
защитите бележките с парола или водите свързани бележки

Преглеждане Група „Правопис“, „Език“, „Секция“ и „Бележки“.

Увеличите до максимум пространството на екрана, включите и изключите 
линийките и заглавията на страниците, зададете полетата на страниците, 
мащабирате страницата или създадете бързи бележки

Изглед Група „Изгледи“, „Настройка на страниците“, „Мащабиране“ 
и „Прозорец“.



Спестете време с шаблони 
 
 
Шаблоните на OneNote могат да придадат на страниците във вашия бележник 
съгласуван вид чрез прилагане на цветни, декоративни фонове. Шаблоните също могат 
да ви спестят време чрез добавяне на функционално съдържание към страниците, 
например списъци със задачи, календари и планировчици, както и формуляри, които 
можете да попълните или персонализирате.

Къде е бутонът „Запиши“? 
 
 
OneNote няма командата „Запиши“, защото той автоматично записва всичко по време 
на работа – без значение колко малки или големи са промените. По този начин можете 
да мислите за вашите планове и идеи вместо за компютърните файлове. 
 

Експортирайте бележки винаги 
когато имате нужда 
 
 
Ако трябва да изпратите снимка на страница с бележки (или част или целия бележник) 
на някой, който не разполага с OneNote, можете лесно да експортирате статична снимка 
на такива бележки, като щракнете върху Файл > Експортиране и след това изберете 
желания формат. 
 

Можете да прегледате вградената 
колекция от шаблони, като щракнете върху 
Вмъкване > Шаблони за страница. 
 
В прозореца на задачите Шаблони 
щракнете, за да разширите някои от 
категориите, и след това щракнете върху 
всяко име на шаблон, за да го видите. 
Когато сте намерили шаблона, който 
желаете, можете да започнете да водите 
бележки на страницата му. 
 
Можете да персонализирате всеки от 
вградените шаблони, за да отговаря на 
вашите нужди, или да изтеглите още 
безплатни шаблони, като посетите сайта на 
OneNote на Office.com. 
 
Ако искате, можете дори да създадете свои 
собствени модели шаблони от всяка от 
страниците във вашия бележник.



Събиране на всякаква информация 
с изрязвания на екрана 
 
 
Един лесен начин да съберете 
информация в OneNote е да 
вмъкнете изрязване на екрана, 
което ви позволява да снимате 
всичко на екрана на своя 
компютър, така че да можете да 
го запазите като част от вашите 
бележки.

Запознайте се с новия инструмент 
„Изпрати в OneNote“ 
 
 
На клавиатурата задръжте клавиша Windows и след това натиснете клавиша N, за да 
стартирате обновения инструмент „Изпрати в OneNote“, който прави импортирането на 
произволна информация от други програми и файлове във вашите бележки по-лесно 
от всякога. 
 

Започнете, като покажете това, което искате да снимате — например, маршрут на 
пътуване в Internet Explorer или диаграма в електронна таблица на Excel. 
 
Превключете на OneNote и след това щракнете върху Вмъкване > Изрязване на 
екран. Веднага щом екранът се замъгли и OneNote изчезне, плъзнете избрана област 
над това, което искате да заснемете. 
 
Когато отпуснете бутона на мишката, снимка на избраната от вас област от екрана се 
изпраща на OneNote, където можете да преместите или преоразмерите снимката, 
точно както искате да се появява във вашите бележки. 

Тук можете да създадете изрязване на екрана без превключване между 
приложенията, да импортирате цели уеб страници или документи във вашите 
бележки или да създавате бързо лепкави бележки, които автоматично стават част 
от вашия бележник. 
 
Можете да щракнете върху бутоните за команди в инструмента „Изпрати 
в OneNote“ или да използвате допълнителните клавишни комбинации, които 
са показани в скоби до всяка команда (например, натиснете S, за да направите 
изрязване на екрана). 
 
Използването на инструмента „Изпрати в OneNote“ е по избор, което означава, 
че можете да го оставите включен, докато работите по изследователски проект, 
и след това да го изключите отново, когато нямате нужда от него.



Как да работите с хора, които нямат 
OneNote 2013 
Ето някои неща, които да имате предвид, когато споделяте или обменяте на файлове 
с хора, които използват по-стара версия на OneNote.

В OneNote 2013... Какво се случва? Какво трябва да направя?

Отваряте бележник, 
който е бил създаден 
с OneNote 2007.

Бележникът се отваря в OneNote 2013, но вие ще видите думите [Режим 
на съвместимост] на заглавната лента. Това ви показва, че бележникът 
в момента се записва в по-стария файлов формат, който не може да 
разпознае новите функции, например математически уравнения, 
свързани бележки, подстраници на много нива, създаване на версии 
и кошчето за бележници. 
 
Ако искате да използвате всички налични функции, които OneNote 2013 
предлага, ще трябва да преобразувате бележника в най-новия файлов 
формат.

Преди да преобразувате по-стар бележник в най-новия файлов формат, 
помислете дали не трябва да си сътрудничите с хора, които все още 
използват OneNote 2007. Ако отговорът е „да“, трябва да продължите 
да работите в режим на съвместимост. 
 
Ако никой от хората, с които споделяте бележки, не използва 
OneNote 2007, тогава е най-добре да преобразувате бележника 
в най-новия формат. За да направите това, щракнете върху Файл > 
Информация и след това върху бутона Настройки за бележника, който 
искате да преобразувате. Щракнете върху Свойства и после щракнете 
върху Конвертирай в 2010-2013.

Отваряте бележник, 
който е бил създаден 
с OneNote 2010.

Бележникът се отваря в OneNote 2013 без никакви ограничения във 
функциите.

Не е необходимо никакво преобразуване на файловите формати. 
Бележниците, създадени във форматите на OneNote 2010 и OneNote 2013, 
могат да бъдат споделяни и използвани заедно без никакво 
преобразуване.

Преобразувате своя 
бележник във формат 
на OneNote 2007.

Връщането към по-стара версия на бележник на OneNote 2007 изключва 
по-новите функции, които са налични в OneNote 2013 (включително 
математически уравнения, свързани бележки, подстраници на много 
нива, създаване на версии и кошчето за бележници), но това прави 
бележника съвместим за споделяне с други хора, които все още използват 
OneNote 2007.

След конвертиране на бележник от OneNote 2013 в по-стария формат 
на OneNote 2007 не забравяйте да проверите страниците, където може 
да сте използвали по-нови функции, като математически уравнения, 
свързани бележки и подстраници на много нива. Съдържание, което 
е създадено с по-новите функции, може да не е видимо или да не може 
да се редактира, когато бележникът бъде върнат към по-стария формат на 
OneNote 2007.


