Startvejledning
Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har
oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende.

Skifte mellem berøring og mus
Hvis du bruger OneNote på en berøringsenhed, kan du føje
denne parameter til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Få vist eller skjule båndet
Klik på en hvilken som helst fane på båndet for at få vist kommandoerne. Hvis den
skal forblive åben, kan du klikke på det lille fastgørelsesikon nederst til højre.

Få vist eller skifte mellem onlinekonti
Klik på dit konto-id for at ændre indstillinger eller skifte
konto.

Administrere filer
Åbn, opret, del eller udskriv dine
noter. Du kan også ændre dine
kontoindstillinger her.

Søge efter dine noter
Brug søgefeltet til at søge efter
noget i dine notesbøger, eller
tryk på Ctrl+E.

Få vist notesbøger
Klik på notesbogsikonet for at se
alle dine åbne notesbøger.

Oprette sider
Klik på Tilføj side for at indsætte
en ny side.

Få vist noteholdere
Flyt musen hen over en tekst for at
få vist holderne. Fang den øverste
linje for at flytte den rundt.

Få vist en hel side
Klik på dobbeltpilen ud for
Visning af hele siden.

Tagge vigtige oplysninger
Prioriter og organiser noter med
tags, der øjeblikkelig kan bruges
til søgning.

Håndskrift, tegning og skitse
Tag noter med din
egen håndskrift på en
berøringsaktiveret pc.

Gemme dine noter i skyen

Hvad er der sket med fanen Del?

Hvis du aldrig har brugt OneNote før, bliver du bedt om at oprette forbindelse til
skyen, hvor OneNote opretter din første notesbog. Du kan bruge din Microsoftkonto (f.eks. MSN, Hotmail eller Messenger) sammen med OneNote. Hvis du ikke
allerede har en konto, kan du oprette en gratis.

Hvis du opgraderer til OneNote 2013 fra en ældre version, har du sikkert gemt mindst
én notesbog på computeren. Det er nemt at flytte disse noter online, så du har
adgang til dem, uanset hvor du befinder dig. Klik på Filer > Del for at gå i gang.

Hvis du opbevarer dine notesbøger i skyen, kan du få adgang til dem fra stort set
hvor som helst, f.eks. fra andre computere, du bruger, din telefon, en tablet eller
endda en webbrowser.

SkyDrive er den bedste og nemmeste løsning til dine personlige noter. Hvis du
arbejder i en organisation, der bruger SharePoint til at samarbejde online, kan
du klikke på knappen Tilføj et sted på dette skærmbillede for at konfigurere din
eksisterende SharePoint-konto.
Alle OneNote-notesbøger, du gemmer online, opbevares privat, medmindre du
giver andre tilladelse til at se de mapper, dine notesbøger er gemt i.

Ting, du måske leder efter
Brug listen nedenfor til at finde nogle af de mest almindelige værktøjer og kommandoer i OneNote 2013.

Hvis du vil...

Skal du
klikke på...

Og derefter kigge i...

Åbne, oprette, dele, konvertere, eksportere, sende eller udskrive noter

Filer

Backstage-visningen. (Klik på kommandoerne i venstre rude).

Anvende formatering på tekst, anvende notemærker og sende en side i en
notesbog via mail

Hjem

Grupperne Grundlæggende tekst, Typografier, Mærker og Mail.

Indsætte tabeller, billeder, links, filer, lyd- og videoklip eller anvende
sideskabeloner

Indsæt

Grupperne Tabeller, Filer, Billeder, Links, Optager og Sider.

Tegne skitser eller figurer, tage noter med din egen håndskrift, tilpasse penne,
rotere objekter eller konvertere håndskrift til tekst

Tegn

Grupperne Værktøjer, Figurer og Rediger.

Markere noter som læste eller ulæste, søge efter noter efter forfatter,
se sideversioner og -oversigt eller tømme notesbogens papirkurv

Oversigt

Grupperne Ulæst, Forfattere og Oversigt.

Udføre stavekontrol, foretage onlineopslag, oversætte tekst, beskytte noter
med en adgangskode eller tage linkede noter

Gennemse

Grupperne Stavekontrol, Sprog, Sektion og Noter.

Maksimere pladsen på skærmen, slå styrelinjer og sidetitler til eller fra, angive
sidemargener, zoome på siden eller oprette hurtige noter

Vis

Grupperne Visninger, Sideopsætning, Zoom og Vindue.

Spare tid med skabeloner

Hvor er knappen Gem?

OneNote-skabeloner kan give siderne i din notesbog et ensartet udseende ved at
anvende farverige, dekorative baggrunde. Skabeloner kan også hjælpe dig med
at spare tid ved at føje nyttigt indhold til sider, f.eks. opgavelister, kalendere og
tidsplaner samt formularer, du kan udfylde eller tilpasse.

I OneNote findes knappen Gem ikke, fordi det hele gemmes, efterhånden som du
arbejder – både store og små ændringer. Dermed kan du koncentrere dig om dine
tanker og ideer i stedet for at tænke på dine computerfiler.

Eksportere noter, når du har
brug for det
Du kan søge i den indbyggede samling
af skabeloner ved at klikke på Indsæt >
Sideskabeloner.
I opgaveruden Skabeloner kan du
klikke for at udvide en af kategorierne
og derefter klikke på de enkelte
skabelonnavne for at få dem vist. Når du
har fundet en skabelon, du vil bruge,
kan du gå i gang med at tage noter på
skabelonens side.
Du kan tilpasse alle de indbyggede
skabeloner, så de passer til dine behov,
eller downloade flere gratis skabeloner
ved at besøge OneNote-webstedet på
Office.com.
Du kan endda oprette dine helt egne
skabelondesign ud fra en hvilken som
helst side i dine notesbøger.

Hvis du skal sende et øjebliksbillede af en notesside (eller et afsnit eller en
hel notesbog) til en, der ikke har OneNote, kan du nemt eksportere et statisk
øjebliksbillede af disse noter ved at klikke på Filer > Eksportér og derefter vælge
det ønskede format.

Registrere det hele med
skærmklip

Den nye funktion Send til
OneNote

Det er nemt at tilføje noget i
OneNote ved at indsætte et
skærmklip, som kan bruges til
at registrere det hele på din
computerskærm, så du kan
gemme det sammen med dine
noter.

På tastaturet skal du holde Windows-tasten nede og derefter trykke på N-tasten
for at starte værktøjet Send til OneNote, der har fået nyt design. Dette værktøj gør
det nemmere end nogensinde før at importere alle slags oplysninger fra andre
programmer og filer til dine noter.

Start med at hente alt det, du vil registrere, ind i visningen – det kan f.eks. være en
rejseplan i Internet Explorer eller et diagram i et Excel-regneark.

Her kan du oprette et skærmklip uden at skifte mellem programmer, importere
hele websider eller dokumenter til dine noter eller oprette hurtige sticky notes,
der automatisk bliver en del af din notesbog.

Skift til OneNote, og klik derefter på Indsæt > Skærmklip. Når skærmen toner ud,
og OneNote forsvinder, skal du trække en markering over det, du vil registrere.

Du kan klikke på kommandoknapperne i værktøjet Send til OneNote eller
bruge de andre tastaturgenveje, der vises i parenteser ud for de enkelte
kommandoer (tryk f.eks. på S for at tage et skærmklip).

Når du slipper museknappen, sendes der et billede af det område på skærmen,
du har markleret, til OneNote, hvor du kan flytte eller ændre størrelsen på billedet,
så det bliver præcist, som du vil have det i dine noter.

Det er valgfrit, om du vil bruge værktøjet Send til OneNote, hvilket vil sige,
at du kan lade det køre, mens du arbejder på et projekt og derefter slå det fra
igen, når du ikke har brug for det.

Sådan arbejder du med personer,
der ikke har OneNote 2013
Her er noget af det, du skal være opmærksom på, når du deler eller udveksler
filer med personer, der bruger en tidligere version af OneNote.

I OneNote 2013...

Hvad sker der?

Hvad skal jeg gøre?

Du åbner en notesbog,
der er oprettet i
OneNote 2007.

Notesbogen åbnes i OneNote 2013, men du kan se ordet
[Kompatibilitetstilstand] på titellinjen. Det fortæller dig,
at notesbogen i øjeblikket er gemt i det tidligere filformat og derfor
ikke genkender nyere funktioner som matematiske ligninger,
linkede noter, undersider på flere niveauer, versionsstyring og
notesbogens papirkurv.

Før du konverterer en tidligere notesbog til det nyeste filformat,
skal du overveje, om du skal samarbejde med andre, der stadig
bruger OneNote 2007. Hvis svaret er ja, er det en god ide at
fortsætte med at arbejde i kompatibilitetstilstand.

Hvis du vil bruge alle de tilgængelige funktioner, der findes i
OneNote 2013, skal du konvertere notesbogen til det nyeste
filformat.

Hvis ingen af dem, du deler noter med, bruger OneNote 2007, er
det bedst at konvertere notesbogen til det nyeste format. Det kan
du gøre ved at klikke på Filer > Oplysninger og derefter klikke på
knappen Indstillinger for den notesbog, du vil konvertere. Klik på
Egenskaber, og klik derefter på Konvertér til 2010-2013.

Du åbner en notesbog,
der er oprettet i
OneNote 2010.

Notesbogen åbnes i OneNote 2013 uden begrænsede
funktioner.

Det er ikke nødvendigt at konvertere filformatet. Notesbøger,
der er oprettet i OneNote 2010- og OneNote 2013-formater,
kan deles og bruges sammen uden konvertering.

Du konverterer
din notesbog til
OneNote 2007-formatet.

Hvis du nedgraderer en notesbog til OneNote 2007, deaktiveres de
nye funktioner, der findes i OneNote 2013 (herunder matematiske
ligninger, linkede noter, undersider på flere niveauer, versionsstyring
og notesbogens papirkurv), men hvis du gør det, bliver notesbogen
kompatibel til deling med andre, der stadig bruger OneNote 2007.

Når du har konverteret en notesbog fra OneNote 2013 til det
tidligere OneNote 2007-format, skal du sørge for at undersøge de
sider, hvor du måske har brugt nyere funktioner som matematiske
ligninger, linkede noter og undersider på flere niveauer. Indhold,
der er oprettet ved hjælp af nyere funktioner, kan måske
ikke ses eller redigeres, når notesbogen nedgraderes til
OneNote 2007-formatet.

