Startvejledning
Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet
denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Find det du skal bruge
Klik på en fane på båndet for at få vist dens
knapper og kommandoer.

Administrere dine
præsentationer
Klik på fanen Filer for at åbne,
gemme, udskrive og
administrere dine
præsentationer.

Vis det indhold, du ønsker
Skift visninger eller få vist eller
skjul noter og kommentarer.

Bruge kontekstfaner
Nogle båndfaner vises kun, når du har brug for dem. Når du f.eks. indsætter eller markerer et billede
vises fanen Billedværktøjsformat.

Se flere muligheder
Klik på denne pil for at se flere indstillinger i
dialogboksen.

Få hjælp
Klik her, eller tryk på F1.

Har du brug for mere plads?
Klik her, eller tryk på CTRL+F1
for at vise eller skjule båndet.

Bruge ruden Format
Brug denne smarte rude til
at anvende formatering på
billeder, video, SmartArt-profiler
og andre objekter.

Zoome ind og ud
Skub denne bjælke til højre eller
venstre for at zoome ind eller ud
på slide-detaljer.

Startvejledning
Første gang du åbner PowerPoint 2013, vil du se, at du har flere muligheder for at komme i gang —
med en skabelon, et tema, en nylig fil eller en tom præsentation.

Søge efter skabeloner og temaer online
Indtast søgeord i søgefeltet for at finde skabeloner og
temaer online på Office.com.

Bruge et fremhævet tema
Vælg et indbygget tema for at starte din næste præsentation. Disse fungerer
godt både til præsentationer i widescreen (16:9) og standardskærm (4:3).

Vælge en skabelonkategori
Klik på skabelonkategorierne under søgefeltet til at finde
nogle af de mest populære PowerPoint-skabeloner.

Åbne en nylig præsentation
Det giver nem adgang til
dine senest åbnede
præsentationer.

Logge på Office
Log på din konto og
få adgang til filer, som du har
gemt i skyen, fra hvor som helst.

Finde andre filer
Søg efter præsentationer og
andre filer, der er gemt på din
computer eller i skyen.

Temavariationer
Når du vælger et tema, giver
dig PowerPoint varianter med
forskellige farvepaletter og
skrifttypefamilier.

Starte fra bunden
Klik på Tom præsentation for
at oprette en ny præsentation.

Få hjælp
med PowerPoint 2013

Oprette brugerdefinerede
båndfaner og grupper

Hvis du har brugt tidligere versioner af PowerPoint, har du sandsynligvis spørgsmål
om, hvor du kan finde bestemte kommandoer i PowerPoint 2013.

Du kan oprette brugerdefinerede faneblade eller grupper på båndet og tilføje
knapper med de kommandoer, du ønsker. Højreklik på en båndfane eller gruppe,
og klik derefter på Tilpas båndet.

Der findes mange gratis ressourcer, der kan hjælpe dig med at lære PowerPoint 2013 at
kende, herunder kurser, introduktionsemner og videoer og grundlæggende opgaver.
Du finder disse materialer ved at klikke på knappen PowerPoint Hjælp (spørgsmålstegnet) i øverste højre hjørne af PowerPoint-vinduet.

Tilføj dernæst kommandoer fra feltet PowerPoint-indstillinger. Du kan f.eks.
oprette en fane kaldet Hyppige og derefter tilføje nogle af dine oftest anvendte
kommandoer til en tilpasset gruppe på denne fane.
Hvis du laver en fejl, kan du bruge knappen Nulstil for at gå tilbage til
standardindstillingerne.
Nogle ældre PowerPoint kommandoer vises ikke på båndet, men de er stadig
tilgængelige. I dialogboksen PowerPoint-indstillinger skal du klikke på Tilpas
båndet, og i listen Vælg kommandoer fra skal du vælge Kommandoer, der
ikke er på båndet. Find derefter de kommandoer, du vil bruge, og tilføj dem til en
brugerdefineret båndfane eller gruppe.

Funktioner, du måske leder efter
Brug listen nedenfor for at finde nogle af de mest almindelige funktioner og kommandoer i PowerPoint 2013.

For at...

Klik på...

Og se i...

Åbne, gemme, udskrive, dele, sende, eksportere, konvertere eller beskytte
filer

Filer

Backstage-visning (klik på kommandoerne i venstre rude).

Tilføje slides, anvende et layout, ændre skrifttyper, justere tekst eller
anvende Hurtige typografier

Start

Grupperne Slides, Skrifttype, Afsnit, Tegning og Redigering.

Indsætte tabeller, billeder, profiler, SmartArt, WordArt, diagrammer,
kommentarer, sidehoved og sidefod, video eller lyd

Indsæt

Grupperne Tabeller, Billeder, Illustrationer, Kommentarer, Tekst og
Medier.

Anvende et tema, ændre farven på et tema, ændre størrelse på et slide,
ændre baggrund på et slide eller tilføje et vandmærke

Design

Grupperne Temaer, Varianter eller Tilpas.

Anvende eller justere tidsindstillinger for en overgang

Overgange

Grupperne Overgang og Tidsindstillinger.

Anvende eller justere tidsindstillinger for en animation

Animationer

Grupperne Animation, Avanceret animation og Tidsindstillinger.

Starte et slideshow, oprette et slideshow, angive skærme til brug med
Præsentationsvisning

Slideshow

Grupperne Start slideshow, Indstillinger og Skærme.

Kontrollere stavning, angive og revidere kommentarer eller sammenligne
præsentationer

Gennemse

Grupperne Korrektur, Kommentarer og Sammenlign.

Ændre visninger, redigere en mastervisning, vise gitre, vejledninger,
linealer, zoome ind, skifte mellem PowerPoint-vinduer og bruge makroer

Visning

Grupperne Præsentationsvisninger, Mastervisninger, Vis, Zoom,
Vindue og Makroer.

Adgang til oftest anvendte
kommandoer
Værktøjslinjen Hurtig adgang i øverste venstre hjørne af PowerPoint-vinduet er et
godt sted at tilføje genvejstaster til de kommandoer, du bruger oftest.
Klik på rullepilen ved siden af værktøjslinjen Hurtig adgang for at tilføje eller fjerne
de kommandoer er angivet på genvejsmenuen.

Intuitive værktøjer lige ved
hånden
Bemærk, at nogle båndfaner vises og
forsvinder, afhængigt af hvad du laver.
Når du f.eks. indsætter eller vælger en video,
vises fanerne Videoværktøjer: Afspilning
og Format automatisk. De vises, så du
kan anvende formatering eller indstille
afspilningsindstillinger for videoen. Disse
typer kontekstfaner bliver vist, når du
indsætter eller markerer billeder, skemaer,
tabeller, WordArt eller et andet objekt.
Når du arbejder på et slide og du
højreklikker på slidebaggrunden, vises
højreklikmenuen, som indeholder
opgavefunktioner.
Ligeledes vises miniværktøjslinjen
automatisk, når du ønsker at udføre
hurtige tekstrelaterede opgaver, såsom
indrykningmed punkter eller anvende fed
skrift på din tekst.

Hvis den kommando, du vil tilføje, ikke vises på listen, kan du skifte til båndfanen,
hvor knappen er placeret og derefter højreklikke på den der. På genvejsmenuen
skal du klikke på Tilføj til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Ændringer i temaer

Ny standard slidestørrelse

Når du anvender et indbygget tema, og du vil ændre farver og skrifttyper, kan du nu
vælge fra designer-valgte temavarianter fra startskærmen eller på fanen Design.

En stor del af verdens tv og video er gået over til at bruge widescreen- og HDformater, det samme er PowerPoint. I tidligere versioner var slideforholdet 4:3.
I PowerPoint 2013 er 16:9 den nye standard, men du kan ændre dette på fanen
Design.
Hvis du arbejder med slides i ældre versioner af PowerPoint eller præsenterer på
ældre skærme eller projektorer, skal du ændre slideforholdet tilbage til 4:3. For at
gøre dette, skal du klikke på Design > Slidestørrelse og derefter vælge 4:3 - eller
du kan indstille din egen brugerdefinerede størrelse.

Hvis du ikke kan se en kombination, der fungerer for dig, kan du altid tilpasse
temafarver, skrifttyper og effekter i Slidemastervisning.
Klik på Vis > Slidemaster, så får du vist mulighederne Farver, Skrifttyper og
Effekter i gruppen Baggrund.

Indstilling af
Præsentationsvisning sker
automatisk
Hvis du brugte Præsentationsvisning i tidligere versioner af PowerPoint, har du
muligvis problemer med at indstille den. PowerPoint 2013 retter det problem og
gør den enklere at bruge.
Du skal bare tilslutte en projektor og skærm, så anvender PowerPoint automatisk
de rigtige indstillinger for dig. Men du kan også styre det manuelt (skift mellem
skærm og projektor), hvis du har brug for det.
Bemærk, at det ikke længere er nødvendigt med flere skærme for at
bruge Præsentationsvisning. Nu kan du øve dig og bruge alle værktøjer i
Præsentationsvisning fra en enkelt skærm uden tilslutning af andet.

PowerPoint på enheder med
touchskærm
Du kan nu kommunikere med PowerPoint 2013 på enheder med touchskærm, der
kører Windows 8. Ved hjælp af typiske touchbevægelser kan du stryge, trykke,
rulle, zoome og panorere gennem dine præsentationer.

Gem dine præsentationer
i skyen

Logge på Office

“Skyen” fungerer som et fillager. Du har altid adgang til det, når du er online.
Hvis du jævnligt rejser eller flytter fra ét sted til et andet, og du har brug for at få
adgang til dine filer, kan du overveje at gemme dine filer i skyen.

I PowerPoint, eller andre Office-programmer, finder du dit navn i øverste højre
hjørne af båndet. Når du logger på, kan du skifte konto og ændre din profil.

OneDrive er en gratis online skytjeneste, hvor du sikkert kan få adgang til og dele
filer med andre. Det eneste du skal have, er en gratis Microsoft-konto for at logge
på OneDrive.

Log på Microsoft Office for at komme i gang med at gemme, dele og lagre filer i
skyen.

Sådan arbejder du med personer,
der ikke har PowerPoint 2013
Her er nogle ting at huske på, når du deler eller udveksler filer medpersoner,
som bruger en ældre version af PowerPoint.
I PowerPoint 2013...

Hvad sker der?

Hvad skal jeg gøre?

Du åbner en præsentation,
som blev oprettet i
PowerPoint 2007
eller tidligere.

I PowerPoint 2013 ser du ordet [Kompatibilitetstilstand] i
titellinjen. Det fortæller dig, at præsentationen er gemt i det ældre
filformat, som ikke understøtter nyere funktioner som integreret
video, nye overgangseffekter, sektioner og meget mere.

Du kan fortsætte med at arbejde i kompatibilitetstilstand. Men hvis
ingen, du deler præsentation med, bruger PowerPoint 2007 eller
tidligere, er det bedst at ændre filen til det nyeste format .

Hvis du vil bruge alle tilgængelige funktioner, som PowerPoint 2013
tilbyder, skal du konvertere præsentationen til det nyeste filformat.
Du gemmer din
præsentation som en
PowerPoint 2013.

Du gemmer din
præsentation som en
PowerPoint 2007 eller
tidligere fil.

Klik på Filer > Info > Konverter, for at ændre filen.

Hvis en kollega åbner din PowerPoint 2013-præsentation i
PowerPoint 2007 eller tidligere, vises en besked med et link til
at downloade den gratis Kompatibilitetspakke. De skal bruge
Kompatibilitetspakken til at åbne og arbejde med præsentationer
i det nye format. Hvis du har inkluderet nye PowerPoint
2013-funktioner eller formatering i din præsentation, vil din kollega
(der bruger PowerPoint 2007 eller tidligere) se advarsler om ikkeunderstøttede funktioner.

Inden du deler din PowerPoint 2013-præsentation med kolleger,
der bruger ældre versioner af PowerPoint, skal du køre værktøjet
Kompatibilitetskontrol. For at kontrollere kompatibiliteten i
PowerPoint 2013 skal du klikke på Filer > Info > Kontrollér, om
der er problemer > Kør kompatibilitetskontrol.

Hvis en kollega åbner præsentationen i PowerPoint 2007 eller
tidligere, åbnes filen normalt og Kompatibilitetspakken er ikke
nødvendig.

Du behøver ikke nødvendigvis at aktivere noget.

Hvis du har inkluderet nye PowerPoint 2013-funktioner eller
formatering i din præsentation, vil din kollega se advarsler om ikkeunderstøttede funktioner, og formateringen eller funktionen vises
muligvis ikke i filen, eller objekter kan ikke redigeres.

Værktøjet fortæller dig, hvilke nye funktioner i PowerPoint 2013,
der ikke understøttes i ældre versioner. Du kan derefter beslutte,
om du vil fjerne disse funktioner for at undgå advarsler i tidligere
versioner af PowerPoint.

Når du gemmer din fil i det ældre PowerPoint-filformat, vil
Kompatiblitetskontrol automatisk køre og advare dig om
eventuelle ikke-understøttede funktioner.

