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Med Office 2013 lancerer Microsoft en ny version af den kendte Office-pakke, der udover Word indeholder
regnearksprogrammet Excel, præsentationsprogrammet PowerPoint og mail-suiten Outlook.

Word er Microsofts tekstbehandlingsprogram, som du kan bruge til at skrive breve, rapporter, brochurer,
invitationer, festsange i - ja, alt hvad der indeholder tekst. Dine dokumenter kan derudover også indeholde
bl.a. diagrammer, tabeller og billeder og i Office 2013 endda også video. I dette hæfte st arter vi med at se på

brugergrænsefladen, som har fået et nyt og mere rent udseende i forhold til tidligere versioner af Word.

Du vil både lære Words grundlæggende funktioner at kende, og desuden have mulighed for at gå i dybden
med flere af de mere avancerede funktioner.

Dette hæfte er skrevet til dig, som skal i gang med Word 2013 og som ikke ønsker at spilde tid på for mange
tekniske spidsfindigheder.
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