
Sparčiosios prieigos įrankių juosta
Mėgstamas komandas įtraukite į sparčiosios prieigos įrankių 
juostą, kad jos visada būtų pasiekiamos, kai reikia.

Paveikslėlių įtraukimas
Įtraukite vieną arba daugiau paveikslėlių iš kompiuterio į leidinį 
iš Office.com iliustracijų galerijos arba iš žiniatinklio.

Failų valdymas
Spustelėkite Failas , jei norite 
sukurti, atidaryti, įrašyti, 
išspausdinti ir bendrinti failus 
bei redaguoti savo verslo 
informaciją ir pasirinkti kitas 
parinktis.

Internetinių abonementų peržiūra ar perjungimas
Jei dirbate debesyje, spustelėkite Failas > Abonementas, 
kad pakeistumėte savo parametrus arba perjungtumėte abonementus.

Naršymo sritis
Naudokite naršymo sritį 
norėdami pereiti iš vienos savo 
leidinio vietos į kitą ir naikinti 
puslapius.

Mastelis
Naudokite šį slankiklį, 
kad priartintumėte arba 
nutolintumėte savo leidinio 
puslapius.

Rodymas
Vienu spustelėjimu perjunkite 
vieno ir dviejų puslapių 
skaidinius.

Juostelės slėpimas arba 
rodymas
Spustelėkite šią rodyklę, 
jei norite paslėpti juostelę. 
Norėdami matyti juostelę, 
spustelėkite skirtuką, tada 
spustelėkite smeigtuko 
piktogramą.

Greito pasirengimo darbui vadovas 
„Microsoft Publisher 2013“ skiriasi nuo ankstesnių versijų, taigi sukūrėme šį vadovą, 
kuris padės jums lengviau viską išmokti.



Juostelės naudojimas
Leidinio lango viršuje yra plati juosta, vadinama juostele. Kiekviename juostelės 
skirtuke yra įvairių komandų ir mygtukų, suskirstytų į grupes.

Kai atidarote leidinį programa „Publisher“, skirtuke Pagrindinis rodomos 
dažniausiai naudojamos „Publisher“ užduotys ir komandos. 

Kaip pradėti nuo šablono
Kiekvienas naujas leidinys gali būti pradėtas iš naujų vaizdinių šablonų galerijos. 
Pasirinkite tuščią leidinį arba vieną iš naujų patrauklių leidinių šablonų.

Juostelės slėpimas arba rodymas
Jūs turėsite daugiau vietos ekrane paslėpę juostelę. Spustelėkite mažą rodyklę 
į dešinę nuo juostelės. Norėdami vėl matyti juostelę, spustelėkite skirtuko 
pavadinimą ir spustelėkite smeigtuko piktogramą, rodomą vietoj rodyklės.

Dirbdami programa „Publisher 2013“ galite bet kada vėl atidaryti šablonų galeriją 
spustelėdami Failas > Naujas.



Tai, ko galite ieškoti 
Naudokite toliau pateiktą sąrašą norėdami programoje „Publisher 2013“ rasti kai 
kuriuos dažnai naudojamus įrankius ir komandas.

Norėdami... Spustelėkite... Ir ieškokite...

Atidarykite, kurkite, įrašykite, bendrinkite, eksportuokite arba spausdinkite Failas „Backstage“ rodinys (spustelėkite komandas kairiojoje srityje).

Formato kopijavimo priemonė, šriftai ir šriftų formatavimas, pastraipų 
formatavimas, lygiavimas

Pagrindinis Grupės Mainų sritis, Šriftas, Pastraipa ir Išdėstyti.

Įterpkite teksto laukus, lenteles, paveikslėlius, figūras Įterpimas Grupės Lentelės, Iliustracijos ir Tekstas.

Keiskite šablonus, paraštes, padėtį ar puslapio formatą, nustatykite 
išdėstymo orientyrus, taikykite schemas, raskite puslapio šabloną

Puslapio dizainas Grupės Šablonas, Puslapio sąranka, Maketas, Schemos ir Puslapio 
fonas.

Paštas ir laiškų suliejimas Paštas Grupės Pradėti, Rašyti ir įterpti laukus, Peržiūrėti rezultatus ir Baigti.

Tikrinkite rašybą, atlikite tyrimą internete, verskite tekstą, nustatykite kalbą Peržiūra Grupės Tikrinimas ir Kalba.

Įprastas / puslapio šablono rodinys, maketo rodinys, orientyrų rodymas, 
liniuotės, grafinių elementų tvarkytuvas

Rodymas Grupės Rodiniai, Maketas ir Rodyti.



Paveikslėlių įtraukimas 
„Publisher 2013“ leidžia lengvai įtraukti paveikslėlių iš bet kur, nesvarbu, ar jos 
kompiuteryje, Office.com iliustracijų galerijoje, ar kitoje žiniatinklio vietoje.

 

Kai įterpiate kelis paveikslėlius vienu metu, „Publisher 2013“ perkelia juos į stulpelį 
juodraštinėje srityje. Iš juodraštinės srities galite nuvilkti paveikslėlį į leidinio puslapį 
ir vėl jį iš ten nuvilkti arba sukeisti paveikslėlį kitu, jei jums nepatinka, kaip jis atrodo.

Paveikslėlių sukeitimas
Galite savo makete lengvai sukeisti vieną paveikslėlį kitu, net jei jie abu yra tame 
pačiame puslapyje arba vienas yra juodraštinėje srityje.

Pasirinkite pirmą paveikslėlį ir vilkite rodomą kalno piktogramą ant antro 
paveikslėlio. Kai pamatysite rausvą paryškintą kraštinę aplink paveikslėlį, atleiskite 
pelės mygtuką.



Paveikslėlių efektų įtraukimas
„Publisher 2013“ yra keletas naujų paveikslėlių efektų. Paveikslėliams galite taikyti 
šešėlius, atspindžius, švytėjimus, sušvelnintas briaunas, kampuotus rėmelius ir 3D 
pasukimus.

Norėdami taikyti norimą efektą pasirinkite paveikslėlį ir spustelėkite parinktį 
Paveikslėlių efektai skirtuke Paveikslėlių įrankiai – Formatavimas.

Teksto efektų įtraukimas
Naujieji „Publisher“ teksto efektai leidžia vizualiai patobulinti savo leidinius. 
Pasirinkite iš šešėlių, atspindžių, švytėjimo ir kampuotų rėmelių.

Norėdami taikyti norimą efektą, pasirinkite tekstą ir spustelėkite parinktį Teksto 
efektai skirtuke Teksto lauko įrankiai – Formatavimas.



Nuotraukų spausdinimo 
centras
Internetinis nuotraukų spausdinimas dar niekada nebuvo toks patogus, kaip 
naudojant įtaisytąsias „Publisher 2013“ parinktis „Pakuoti ir išsinešti“.

Dabar galite įrašyti savo leidinius, skirtus spausdinti nuotraukas. Kiekvienas leidinio 
puslapis eksportuojamas kaip JPEG paveikslėlis, kurį galite nusiųsti į nuotraukų 
centro žiniatinklio svetainę išspausdinti.

Paveikslėlių kaip puslapio fono 
naudojimas
Jūsų paveikslėliai gali būti naudojami kaip įspūdingas leidinių fonas. Dešiniuoju 
pelės mygtuku spustelėkite paveikslėlį, pasirinkite Taikyti fonui, tada pasirinkite 
Užpildyti, kad paveikslėlis užpildytų visą puslapį, arba pasirinkite Iškloti, kad fonas 
būtų išklotas paveikslėlio kopijomis.


