
Thanh công cụ Truy nhập Nhanh
Hãy thêm các lệnh yêu thích của bạn vào Thanh công cụ Truy nhập 
Nhanh để chúng luôn có sẵn bất cứ khi nào bạn cần.

Thêm hình ảnh
Thêm một hoặc nhiều ảnh vào ấn phẩm của bạn từ máy tính, từ bộ 
sưu tập hình mẫu trên Office.com hoặc từ trang Web.

Quản lý các tệp
Hãy bấm Tệp để tạo, mở, lưu, in 
và chia sẻ tệp cũng như chỉnh sửa 
thông tin kinh doanh của bạn và 
chọn các tùy chọn khác.

Xem hoặc chuyển đổi giữa các tài khoản trực tuyến
Nếu bạn đang làm việc trên điện toán đám mây, hãy bấm Tệp > Tài khoản 
để thay đổi thiết đặt của bạn hoặc để chuyển đổi giữa các tài khoản.

Ngăn Dẫn hướng
Hãy dùng Ngăn Dẫn hướng để di 
chuyển quanh ấn phẩm của bạn, 
để thêm và xóa trang.

Thu phóng
Hãy dùng thanh trượt này để 
nhanh chóng phóng to và thu 
nhỏ các trang ấn phẩm của bạn.

Dạng xem
Chuyển đổi giữa kiểu nội dung 
trải rộng trên một trang và hai 
trang bằng một cú bấm chuột.

Hiện hoặc ẩn ruy-băng
Hãy bấm vào mũi tên này để ẩn  
ruy-băng. Để hiện ruy-băng, hãy 
bấm vào một tab, rồi bấm vào 
biểu tượng đinh ghim.

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh
Microsoft Publisher 2013 trông khác với các phiên bản trước, vì vậy chúng tôi tạo  
ra hướng dẫn này để giúp bạn dễ dàng nắm bắt hơn.



Sử dụng ruy-băng
Một dải rộng được gọi là ruy-băng trải rộng ở phần trên cửa sổ ấn phẩm. Mỗi tab trên 
ruy-băng có các nút và lệnh khác nhau được tổ chức thành các nhóm.

Khi bạn mở một ấn phẩm trong Publisher 2013, tab Trang chủ hiển thị các lệnh và tác 
vụ Publisher được sử dụng thường xuyên nhất. 

Bắt đầu bằng mẫu 
Mỗi ấn phẩm đều có thể khởi đầu từ bộ sưu tập mẫu trực quan mới. Bạn hãy chọn từ 
một ấn phẩm trống hoặc từ một trong các mẫu ấn phẩm hấp dẫn mới.

Ẩn hoặc hiện ruy-băng
Bạn có thể tạo thêm không gian trên màn hình bằng cách ẩn ruy-băng. Hãy bấm vào 
mũi tên nhỏ ở góc xa bên phải ruy-băng. Để hiển thị lại ruy-băng, hãy bấm vào tiêu đề 
tab, sau đó bấm vào biểu tượng đinh ghim xuất hiện thế chỗ cho mũi tên.

Khi làm việc trong Publisher 2013, bạn có thể hiển thị lại bộ sưu tập mẫu bất cứ lúc nào 
bằng cách bấm Tệp > Mới.



Những thứ bạn có thể đang tìm kiếm 
Hãy dùng danh sách dưới đây để tìm một số công cụ và lệnh thông thường khác trong Publisher 2013.

Đến... Bấm... Và xem trong...

Mở, tạo, lưu, chia sẻ, xuất hoặc in Tệp Dạng xem Backstage (bấm vào các lệnh trong ngăn bên trái).

Bút định dạng, phông và định dạng phông, định dạng đoạn văn, căn chỉnh Trang chủ Các nhóm Bảng tạm, Phông, Đoạn văn và Sắp xếp.

Chèn hộp văn bản, hình ảnh, bảng, hình dạng Chèn Các nhóm Bảng, Minh họa và Văn bản.

Thay đổi mẫu, lề, hướng hoặc kích cỡ trang; thiết lập đường căn bố trí;  
áp dụng bảng; tìm một Trang Chính

Thiết kế Trang Các nhóm Mẫu, Thiết lập Trang, Bố trí, Lược đồ và Nền Trang.

Thư và phối email Gửi thư Các nhóm Bắt đầu, Viết & Chèn Trường, Xem trước Kết quả và Hoàn tất.

Kiểm tra chính tả, thực hiện nghiên cứu trực tuyến, dịch văn bản,  
đặt ngôn ngữ

Xem lại Các nhóm Soát lỗi và Ngôn ngữ.

Dạng xem Thường/Trang Chính, dạng xem bố trí; hiện trình quản lý đồ họa, 
thước, đường căn

Dạng xem Các nhóm Dạng xem, Bố trí và Hiển thị.



Thêm hình ảnh 
 

Publisher 2013 cho phép bạn dễ dàng chèn hình ảnh từ bất cứ đâu — cho dù ảnh nằm 
trong máy tính của bạn, trong bộ sưu tập hình mẫu trên Office.com hay từ bất cứ nơi nào 
trên web.

Khi bạn chèn nhiều ảnh cùng lúc, Publisher 2013 đặt chúng vào một cột trong vùng 
hỗn tạp. Từ vùng hỗn tạp, bạn có thể kéo ảnh vào trang ấn phẩm và kéo ra ra ngoài 
hoặc hoán đổi với ảnh khác nếu bạn không thích hình thức của ảnh.

Hoán đổi ảnh
 

Bạn có thể dễ dàng hoán đổi một ảnh trong bố trí với một ảnh khác, bất kể chúng nằm 
trong cùng một trang hay một ảnh nằm trong vùng hỗn tạp.

Hãy chọn ảnh thứ nhất, rồi kéo biểu tượng ngọn núi xuất hiện tới ảnh thứ hai. Khi bạn 
thấy đường viền màu hồng được tô sáng xung quanh ảnh, hãy nhả chuột.



Thêm hiệu ứng hình ảnh
 

Publisher 2013 cung cấp nhiều hiệu ứng hình ảnh mới. Bạn có thể áp dụng bóng đổ, 
vầng sáng, cạnh mềm, phản chiếu, góc xiên và xoay 3-D cho các bức ảnh của mình.

Để áp dụng hiệu ứng bạn muốn, hãy chọn ảnh rồi bấm Hiệu ứng Hình ảnh trên tab 
Công cụ Ảnh — Định dạng.

Thêm hiệu ứng văn bản
 

Các hiệu ứng văn bản mới trong Publisher giúp bạn mang lại sự cuốn hút trực quan 
cho ấn phẩm. Hãy chọn một trong các hiệu ứng như bóng đổ, vầng sáng, phản chiếu 
và góc xiên.

Để áp dụng hiệu ứng bạn muốn, hãy chọn văn bản rồi bấm Hiệu ứng Văn bản trên 
tab Công cụ Hộp Văn bản — Định dạng.



In tại trung tâm ảnh
 

Với các tùy chọn cài sẵn Đóng gói để Sử dụng trong Publisher 2013, việc in ấn ảnh trực 
tuyến chưa bao giờ tiện lợi đến thế.

Giờ đây bạn có thể lưu các ấn phẩm của mình để phục vụ riêng cho mục đích in ảnh. Mỗi 
trang của ấn phẩm được xuất dưới dạng ảnh một JPEG mà bạn có thể tải lên trang web 
trung tâm ảnh để in ra.

Sử dụng ảnh làm nền trang
 

Bạn có thể dùng các bức ảnh để làm nền trang hấp dẫn cho ấn phẩm. Hãy bấm chuột 
phải vào ảnh, chọn Áp dụng làm Nền, rồi chọn Tô để trải rộng bức ảnh ra toàn bộ 
trang hoặc chọn Xếp lát để xếp lát nhiều bản sao của ảnh vào nền.


