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Bliv en haj til tekstbehandling med Word
Bogen er baseret på den engelske version, men skrevet på dansk.

Formålet med materialet er at gøre dig i stand til problemfrit at anvende Words værktøjer og funktioner til
effektivt at udføre almindelige tekstbehandlingsopgaver. Du får også indblik i nogle af de mere professionelle

funktioner som fx brevfletning.

Materialet hjælper til, at du kommer i gang med at bruge Word og lærer om de mange muligheder, som et
moderne tekstbehandlingsprogram tilbyder. Det er ikke en forudsætning at have forhåndskendskab til

tekstbehandling.

Udbytte
Du lærer at:

Betjene programmet og navigere i dokumentet
Håndtere dokumenter

Markere, redigere og flytte/kopiere tekst
Formatere tekst og afsnit i dokumentet

Anvende Words funktioner til stave- og grammatikkontrol, orddeling m.v.
Udskrive dokumenter

Pynte dokumentet med grafik, kanter mv.
Lave opstillinger vha. tabeller

Anvende skabeloner
Flette data (adresseoplysninger) med standardbreve og kuverter
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