
Verktygsfältet Snabbåtkomst
Lägg till dina favoritkommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst så 
att du alltid har dem tillgängliga när du behöver dem.

Lägga till bilder
Lägg till en eller flera bilder i publikationen från datorn, från 
ClipArt-galleriet på Office.com eller från Internet.

Hantera filer
Klicka på Arkiv om du vill 
skapa, öppna, spara, skriva ut 
och dela filer samt redigera 
företagsinformation och välja 
andra alternativ.

Visa eller växla mellan onlinekonton
Om du arbetar i molnet kan du klicka på Arkiv > Konto om du vill 
ändra inställningarna eller byta konto.

Navigeringsfönster
Använd navigeringsfönstret om 
du vill flytta runt i publikationen, 
lägga till och ta bort sidor.

Zooma
Använd skjutreglaget och 
zooma snabbt in och ut på 
publikationssidor.

Vy
Växla mellan enkla eller dubbla 
sidor med ett klick.

Visa eller dölja 
menyfliksområdet
Klicka på den här pilen om du 
vill dölja menyfliksområdet. Om 
du vill visa menyfliksområdet 
klickar du på en flik och sedan 
på kartnålsikonen.

Snabbstartsguide 
Microsoft Publisher 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner,  
så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång.



Använda menyfliksområdet
Ett brett band som kallas menyfliksområdet visas högst upp i publikationsfönstret. 
På varje flik finns olika knappar och kommandon ordnade i grupper.

När du öppnar en publikation i Publisher 2013 visas de vanligaste uppgifterna och 
kommandona på fliken Start. 

Börja med en mall
Varje publikation kan påbörjas från det nya, visuella mallgalleriet. Välj en tom 
publikation eller någon av våra snygga publikationsmallar.

Visa eller dölja 
menyfliksområdet
Du kan ge dig själv mer utrymme på skärmen genom att dölja menyfliksområdet. 
Klicka på den lilla pilen längst till höger i menyfliksområdet. Om du senare vill 
visa menyfliksområdet igen klickar du på en flikrubrik och sedan på den lilla 
kartnålsikonen som visas i stället för pilen.

När du arbetar i Publisher 2013 kan du när som helst visa mallgalleriet igen genom 
att klicka på Arkiv > Nytt.



Sådant som du kanske letar efter 
Använd listan nedan om du behöver hjälp med att hitta några vanliga verktyg 
och kommandon i Publisher 2013.

Om du vill … Klickar du på … Och tittar sedan i …

Öppna, skapa, spara, dela, exportera eller skriva ut Arkiv Backstage-vyn (klicka på kommandona i den vänstra rutan).

Hämta format, teckensnitt och teckenformatering, 
styckeformatering, justering

Start Grupperna Urklipp, Tecken, Stycke och Ordna.

Infoga textrutor, bilder, tabeller, figurer Infoga Grupperna Tabeller, Illustrationer och Text.

Ändra mallar, marginaler, orientering eller sidstorlek, 
konfigurera stödlinjer, använda scheman, hitta en huvudsida

Siddesign Grupperna Mallar, Utskriftsformat, Layout, Scheman och Sidbakgrund.

Använda dokumentkoppling för utskick med post och e-post Utskick Grupperna Starta, Skriv och infoga fält, Förhandsgranska resultat och Slutför.

Kontrollera stavning, göra efterforskningar online, översätta 
text, ange språk

Granska Grupperna Språkkontroll och Språk.

Vyerna Normal/Huvudsida, layoutvy, visa stödlinjer, linjaler, 
grafikhanteraren

Visa Grupperna Vyer, Layout och Visa.



Lägga till bilder 
 
I Publisher 2013 kan du enkelt infoga bilder var som helst ifrån – från datorn, från 
ClipArt-galleriet på Office.com eller från någon annan plats på Internet.

När du infogar flera bilder samtidigt placeras de i en kolumn på arbetsytan i 
Publisher 2013. Från arbetsytan kan du dra en bild till publikationen och dra bort 
den igen, eller byta en bild mot en annan om du inte gillar den.

Byta bilder
 
Du kan enkelt byta en bild i layouten mot en annan, oavsett om de finns på samma 
sida eller om en av dem finns på arbetsytan.

Markera den första bilden och dra sedan bergsikonen som visas till den andra 
bilden. När du ser en rosa markeringsram runt den bilden släpper du upp 
musknappen.



Lägga till bildeffekter
 
I Publisher 2013 finns flera nya bildeffekter. Du kan använda skuggor, glöd, mjuka 
kanter, reflektioner, fasning och 3D-rotation på bilderna.

Om du vill använda en effekt markerar du bilden och klickar sedan på Bildeffekter 
på fliken Bildverktyg – Format.

Lägga till texteffekter
 
Med de nya texteffekterna i Publisher kan du göra snygga publikationer. Välj bland 
skuggor, glöd, reflektioner och fasningar.

Om du vill använda en effekt markerar du texten och klickar sedan på Texteffekter 
på fliken Verktyg för textruta – Format.



Fotocenterutskrift
 
Fotoutskrifter online har aldrig varit enklare än med den inbyggda funktionen 
Resklar i Publisher 2013.

Nu kan du spara publikationer specifikt för fotoutskrift. Varje sida i publikationen 
exporteras som en JPEG-bild som du sedan kan ladda upp på ett fotocenters 
webbplats för utskrift.

Använda bilder som 
sidbakgrunder
 
Bilder kan bli en fantastisk bakgrund i publikationer. Högerklicka på en bild, välj 
Använd på bakgrund och välj sedan antingen Fyll så att bilden fyller hela sidan 
eller Sida vid sida om du vill ha flera kopior av bilden i bakgrunden.


