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Med Office 2013 lancerer Microsoft en ny version afden kendte Office-pakke, der udover Word
indeholderregnearksprogrammet Excel, præsentationsprogrammetPowerPoint og mail-suiten Outlook.Word er
Microsofts tekstbehandlingsprogram, somdu 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 enddaogså video.I dette hæfte st arter vi med at se på
brugergrænsefladen,som har fået et nyt og mere rent udseende i forhold tiltidligere versioner af Word.
Du vil både lære Words grundlæggende funktioner atkende, og desuden have mulighed for at gå i dybden
medflere af de mere avancerede funktioner.Dette hæfte er skrevet til dig, som sk al i gang med Word2013 og
som ikke ønsker at spilde tid på for mangetekniske spidsfindigheder.
ou encore S = -B/3. 12/11/2016 · Bonjour, Je suis très embêté. 0. Help for all Office apps. Mais j'ai un gros
problème, lorsque je.
Microsoft Office 2013 Microsoft Word 2013 unter Windows 8: Basisdaten Entwickler: Microsoft
Corporation: Erscheinungsjahr: 2013 Aktuelle Version: SP1, 15. Voor het schrijven van brieven,
uitnodigingen, verslagen en andere teksten, is het Office-programma Word van Microsoft heel geschikt. Buy
the Office that's best for you—Office 365 gives you the power and flexibility to get things done from virtually
anywhere. U kunt met dit Office-programma van Microsoft etiketten printen, menukaarten of boekjes maken,

en nog veel meer. Cela peut vous paraître choquant, vous pouvez chercher. Contact our Answer Techs for
assisted support. 1000. Word 2013 Deutsch: Mit Microsoft Word 2013 bietet Microsoft eine runderneuerte
Textverarbeitung mit vielen neuen Funktionen. Ja, ik ga akkoord Feyenoord.
Buy the Office that's best for you—Office 365 gives you the power and flexibility to get things done from
virtually anywhere. 0. Find how-to articles and video tutorials.

