
 
Izmantojiet gan skārienrežīmu, gan peli 
Ja programmu OneNote izmantosit skārienierīcē, šo slēdzi 
varat pievienot ātrās piekļuves rīkjoslai.

 
Parādiet vai paslēpiet lenti 
Noklikšķiniet uz jebkuras lentes cilnes, lai parādītu tajā esošās komandas. Lai paturētu 
to atvērtu, noklikšķiniet uz mazās spraudītes ikonas netālu no apakšējā labā stūra.

 
Skatiet tiešsaistes kontus vai pārslēdzieties starp tiem 
Noklikšķiniet uz konta ID, lai mainītu iestatījumus vai 
pārslēgtos no viena konta uz citu.

 
Pārvaldiet failus 
Atveriet, izveidojiet, koplietojiet 
un drukājiet piezīmes. Šeit varat 
arī mainīt sava konta iestatījumus.

 
Sameklējiet savas piezīmes 
Izmantojiet meklēšanas lodziņu, 
lai piezīmju grāmatiņās atrastu 
vajadzīgos datus, vai nospiediet 
Ctrl+E.

 
Rādiet piezīmju grāmatiņas 
Noklikšķiniet uz piezīmju 
grāmatiņas ikonas, lai skatītu visas 
atvērtās piezīmju grāmatiņas.

 
Skatiet pilnu lappusi 
Noklikšķiniet uz pilnas lappuses 
skatam paredzētās divvirzienu 
bultiņas.

 
Rādiet piezīmju konteinerus 
Novietojiet kursoru virs jebkura 
teksta, lai parādītu tā konteineru. 
Lai pārvietotu augšējo joslu, 
satveriet to.

 
Izveidojiet lapas 
Noklikšķiniet uz Pievienot lapu, 
lai ievietotu jaunu lappusi.

 
Atzīmējiet svarīgu informāciju 
Organizējiet piezīmes un nosakiet 
to prioritāti, izmantojot tūlītēji 
meklējamās piezīmes.

Īsā pamācība 
Microsoft OneNote 2013 izskats atšķiras no iepriekšējām versijām, tāpēc esam 
izveidojuši šo pamācību, lai saīsinātu apguvei nepieciešamo laiku.

 
Rakstiet ar roku, zīmējiet un 
skicējiet 
Izmantojot skārienjutīgo datoru, 
veiciet piezīmes rokrakstā.



Glabājiet savas piezīmes mākonī 
 
 
Ja pavisam nesen esat sācis strādāt programmā OneNote, tiks parādīts uzaicinājums 
izveidot savienojumu ar mākoni – šeit OneNote izveidos jūsu pirmo piezīmju grāmatiņu. 
Varat izmantot savu Microsoft kontu (piemēram, MSN, Hotmail vai Messenger) ar 
programmu OneNote. Ja jums vēl nav konta, varat to izveidot bez maksas. 
 

Kas noticis ar koplietošanas cilni? 
 
 
Ja veicat jaunināšanu uz OneNote 2013 no kādas vecākas versijas, iespējams, jūsu 
datorā jau ir saglabāta vismaz viena piezīmju grāmatiņa. Šīs piezīmes var viegli 
pārvietot tiešsaistē, lai piekļūtu tām no jebkuras vietas. Lai sāktu, noklikšķiniet uz 
Fails > Kopīgot. 
 

Ja saglabājat piezīmju grāmatiņas mākonī, tas nozīmē, ka varat tām piekļūt gandrīz 
no jebkuras vietas, piemēram, no citiem datoriem, ko izmantojat, no tālruņa, 
planšetdatora vai pat tīmekļa pārlūkprogrammas. 

OneDrive ir personīgajām piezīmēm paredzētā vislabākā un vieglākā opcija. Ja 
strādājat organizācijā, kas sadarbībai tiešsaistē izmanto SharePoint, šajā ekrānā 
varat noklikšķināt uz pogas Pievienot vietu, lai iestatītu esošo SharePoint kontu. 
 
Visas tiešsaistē glabātās OneNote piezīmju grāmatiņas tiek uzturētas kā privātas, 
ja vien nesniedzat citiem lietotājiem piekļuvi skatīt tās mapes, kurās jūsu piezīmju 
grāmatiņas tiek glabātas.



Lietas, kuras, iespējams, vēlēsities atrast 
Izmantojiet tālāk esošo sarakstu, lai atrastu programmā OneNote 2013 visbiežāk izmantotos rīkus un komandas.

Ja vēlaties veikt šādu darbību... Noklikšķiniet uz... Un pēc tam meklējiet šeit...

Atvērt, izveidot, koplietot, konvertēt, eksportēt, nosūtīt vai drukāt piezīmes Fails Backstage skats (noklikšķiniet uz kreisajā rūtī esošajām komandām).

Lietot formatējumu tekstam, lietot piezīmju atzīmes un pa e-pastu nosūtīt kādu 
piezīmju grāmatiņas lappusi

Sākums Pamata tekstu, stilu, atzīmju un e-pasta grupas.

Ievietot tabulas, attēlus, saites, failus, audio un video klipus vai lietot lapu veidnes Ievietot Tabulu, failu, attēlu, saišu, ierakstīšanas un lapu grupas.

Zīmēt skices vai formas, veikt ar roku rakstītas piezīmes, pielāgot pildspalvas, pagriezt 
objektus vai pārvērst tintes rakstu par tekstu

Zīmēt Rīku, formu un rediģēšanas grupas.

Atzīmēt piezīmes un tās lasīt vai atzīmēt kā nelasītas, atrast piezīmes pēc autora, skatīt 
lappušu versijas un vēsturi vai iztukšot piezīmju grāmatiņas atkritni

Vēsture Nelasīto vienumu, autoru un vēstures grupas.

Pārbaudīt pareizrakstību, veikt izpēti tiešsaistē, tulkot tekstus, aizsargāt piezīmes ar 
paroli vai veikt saistītās piezīmes

Pārskatīšana Pareizrakstības, valodu, sadaļu un piezīmju grupas.

Palielināt ekrāna daļu, ieslēgt vai izslēgt kārtulu rindas un lapu virsrakstus, iestatīt 
lappušu piemales, tālummainīt lapu vai izveidot ātrās piezīmes

Skats Skatu, lappušu iestatīšanas, tālummaiņas un logu grupas.



Ietaupīt laiku, izmantojot veidnes 
 
 
OneNote veidnes var piešķirt jūsu piezīmju grāmatiņas lapām saderīgu izskatu, 
piemērojot krāsainu un dekoratīvu fonu. Veidņu izmantošana arī palīdz ietaupīt laiku, 
ļaujot pievienot lapām funkcionālu saturu, piemēram, veicamo darbu sarakstus, 
kalendārus un plānotājus, kā arī veidlapas, kuras jūs varat gan aizpildīt, gan pielāgot.

Kur ir poga Saglabāt? 
 
 
Programmā OneNote nav komandas Saglabāt, jo tā automātiski saglabā visu jūsu 
padarīto neatkarīgi no tā, cik lielas izmaiņas veicat. Tā jūs varat pievērsties iecerēm 
un idejām, nevis uztraukties par datora failiem. 
 

Piezīmju eksportēšana, kad 
vien nepieciešams 
 
 
Ja piezīmju lappuses (kādas sadaļas vai visas piezīmju grāmatiņas) 
momentuzņēmumu vēlaties nosūtīt tādam lietotājam, kas neizmanto programmu 
OneNote, šādu piezīmju statisku momentuzņēmumu var viegli eksportēt, 
noklikšķinot uz Fails > Eksportēt un pēc tam atlasot vajadzīgo formātu. 
 Iebūvēto veidņu kolekciju varat pārlūkot, 

noklikšķinot uz Ievietot > Lapu veidnes. 
 
Noklikšķiniet uzdevumrūtī Veidnes, lai 
izvērstu kādu no kategorijām, un pēc tam 
noklikšķiniet uz katras veidnes nosaukuma, 
lai to apskatītu. Kad esat atradis piemērotu 
veidni, tās lapā varat sākt izdarīt piezīmes. 
 
Pēc nepieciešamības varat pielāgot jebkuru 
no iebūvētajām veidnēm vai bez maksas 
lejupielādēt vēl vairāk veidņu, vietnē Office.
com apmeklējot OneNote tīmekļa vietni. 
 
Ja vēlaties, varat pat izveidot pats savus 
veidņu noformējumus, izmantojot jebkuru 
savas piezīmju grāmatiņas lapu.



Jebkādu vienumu tveršana, 
izmantojot ekrāna izgriezumus 
 
 
Vienkāršs veids, kā programmā 
OneNote ievietot vienumus, ir 
ievietot ekrāna izgriezumu, kas 
sniedz iespēju tvert jebkādus 
datora ekrāna datus, lai tos 
saglabātu kā piezīmju daļu.

Jaunais rīks Sūtīšana uz 
OneNote 
 
 
Turiet nospiestu tastatūras taustiņu Windows un pēc tam spiediet taustiņu N, 
lai palaistu pārveidoto rīku Sūtīšana uz OneNote. Tā ir vēl vieglāk savās piezīmēs 
importēt dažādu informāciju no citām programmām un failiem. 
 

Sāciet darbu, ievietojot skatā visus tveramos vienumus, piemēram, ceļojumu 
maršrutus pārlūkprogrammā Internet Explorer vai diagrammu Excel izklājlapā. 
 
Pārslēdzieties uz programmu OneNote un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot > 
Ekrāna izgriezums. Kad ekrāns tiek aptumšots, un programma OneNote vairs 
netiek rādīta, velciet atlasi virs tveramā vienuma. 
 
Kad atlaidīsit peles pogu, atlasītā ekrāna apgabala attēls tiks nosūtīts uz programmu 
OneNote – šeit varat pārvietot attēlu vai mainīt tā lielumu tieši tā, kā vēlaties to rādīt 
savās piezīmēs. 

Šeit varat veidot ekrāna izgriezumus, nepārslēdzoties no vienas programmas uz 
citu, importēt savās piezīmes pilnas tīmekļa lapas un dokumentus vai izveidot 
ātrās līmpiezīmes, kas automātiski kļūst pa jūsu piezīmju grāmatiņas daļu. 
 
Varat klikšķināt uz komandpogām rīkā Sūtīšana uz OneNote vai izmantot 
papildu īsinājumtaustiņus, kas norādīti iekavās blakus katrai komandai 
(piemēram, nospiediet S, lai veiktu ekrāna izgriezumu). 
 
Rīka Sūtīšana uz OneNote izmantošana ir neobligāta. Tas nozīmē, ka varat 
atstāt to darbojamies, kamēr strādājat pie pētniecības projekta un atkal izslēgt, 
kad rīks vairs nav nepieciešams.



Kā sadarboties ar lietotājiem, 
kuri neizmanto OneNote 2013 
Tālāk izskaidrosim, kas jāņem vērā, koplietojot failus vai apmainoties ar tiem ar tādiem 
lietotājiem, kas izmanto vecāku OneNote versiju.

Programmā 
OneNote 2013... Kas notiek? Kā rīkoties?

Atverat piezīmju grāmatiņu, 
kas izveidota programmā 
OneNote 2007.

Piezīmju grāmatiņa tiek atvērta programmā OneNote 2013, bet 
virsrakstjoslā tiek rādīti vārdi [saderības režīms]. Tas nozīmē, ka piezīmju 
grāmatiņa pašlaik ir saglabāta vecākā faila formātā, kas neatpazīst 
jaunākos līdzekļus, piemēram, matemātikas vienādojumus, saistītās 
piezīmes, vairāklīmeņu apakšlapas, versiju izveidi un piezīmju grāmatiņas 
atkritni. 
 
Ja vēlaties izmantot visus programmas OneNote 2013 piedāvātos līdzekļus, 
piezīmju grāmatiņa ir jākonvertē jaunākajā faila formātā.

Pirms vecākas piezīmju grāmatiņas konvertēšanas uz jaunāko faila 
formātu apsveriet, vai nebūs nepieciešamība sadarboties ar lietotājiem, 
kas vēl izmanto OneNote 2007. Ja atbilde ir “jā”, ieteicams turpināt darbu 
saderības režīmā. 
 
Ja lietotāji, ar kuriem koplietojat piezīmes, neizmanto programmu 
OneNote 2007, visieteicamāk ir konvertēt piezīmju grāmatiņu jaunākajā 
formātā. Lai to paveiktu, noklikšķiniet uz Fails > Informācija un pēc tam 
noklikšķiniet uz pogas Iestatījumi saistībā ar to piezīmju grāmatiņu, ko 
vēlaties konvertēt. Noklikšķiniet uz Rekvizīti, pēc tam noklikšķiniet uz 
Konvertēt uz 2010.–2013. gada versiju.

Atverat piezīmju grāmatiņu, 
kas izveidota programmā 
OneNote 2010.

Piezīmju grāmatiņa tiks atvērta programmā OneNote 2013 bez līdzekļu 
ierobežojumiem.

Failu formāta konvertēšana nav nepieciešama. Piezīmju grāmatiņas, kas 
izveidotas OneNote 2010 un OneNote 2013 formātā, var koplietot un 
izmantot kopā bez konvertēšanas.

Konvertējat piezīmju 
grāmatiņu OneNote 2007 
formātā.

Pazeminot piezīmju grāmatiņas versiju uz OneNote 2007, tiek izslēgti 
programmā OneNote 2013 pieejamie jaunākie līdzekļi (ieskaitot 
matemātiskos vienādojumus, saistītās piezīmes, vairāklīmeņu apakšlapas 
un piezīmju grāmatiņas atkritni). Toties šādi piezīmju grāmatiņa tiek 
padarīta saderīga koplietošanai ar tiem lietotājiem, kas joprojām izmanto 
OneNote 2007.

Pēc piezīmju grāmatiņas konvertēšanas no OneNote 2013 uz vecāko 
OneNote 2007 formātu pārbaudiet, vai nav kādu lapu, kurās, iespējams, 
esat izmantojis jaunākos līdzekļus, piemēram, matemātiskos vienādojumus, 
saistītās piezīmes un vairāklīmeņu apakšlapas. Saturs, kas tika izveidots, 
izmantojot jaunākus līdzekļus, pēc pazemināšanas uz OneNote 2007 
formātu var netikt rādīts vai nebūt pieejams rediģēšanai.


