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Skifte til OneNote 2010
fra OneNote 2007

I denne vejledning

Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at
bruge programmet. Læs videre for at få mere at vide om de vigtigste dele i den nye brugergrænseflade, finde gratis kurser til OneNote 2010, finde funktioner
som opgaveruden Skabeloner eller dialogboksen Indstillinger, forstå, hvordan du kan udveksle noter med andre, der ikke har OneNote 2010 endnu, og finde
ud af, hvordan du får adgang til avancerede funktioner.
Grupper på båndet
Værktøjslinjen Hurtig adgang

Faner på båndet

De kommandoer, der vises her, er altid synlige. Du kan føje de
kommandoer, du bruger mest, til værktøjslinjen.

Klik på en fane på båndet for at få vist
knapperne og kommandoerne på båndet.

Hver fane på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt
relaterede kommandoer. Her indeholder gruppen Mærker kommandoer til at
anvende, redigere og søge efter notemærker.

Backstage-visningen
Klik på fanen Filer for at
komme
til
Backstagevisningen, hvor du kan åbne,
oprette, dele, udskrive og
administrere
dine
notesbøger.

Vis båndet
Når du første gang starter
OneNote 2010, er båndet
skjult for at maksimere
noteområdet.

Hurtigsøgning
Opret nye sektioner
Klik på fanen Ny sektion for at
tilføje nye sektionsfaner i den
aktuelle notesbog.

Ikke-arkiverede noter

Du kan afslutte Backstagevisningen ved at klikke på en
af de andre faner på båndet.

Klik på denne knap nederst på
navigationslinjen for at åbne en
særlig sektion, som indeholder de
noter, du har indsamlet fra andre
programmer.

Find hurtigt ting i dine ved at skrive en søgetekst eller
nøgleord i feltet Søg.

Klik på dette ikon, eller tryk
på Ctrl+F1 for når som helst
at vise eller skjule båndet.

Kontekstafhængige faner på båndet
Nogle af fanerne vises kun på båndet, når du har brug for
dem. Hvis du f.eks. indsætter eller markerer en tabel, får
du vist Tabelværktøjer, som indeholder en ekstra fane
med navnet Layout.
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Introduktion til OneNote 2010

Hvor er mine menuer og værktøjslinjer?

Hvis du er vant til at bruge Microsoft OneNote, har du sikkert spørgsmål
om, hvor du finder OneNote 2007-kommandoer og -værktøjslinjeknapper
i OneNote 2010.

I OneNote 2010 er der et bredt bånd, der dækker det øverste af
hovedprogramvinduet. Dette er båndet, og det erstatter de gamle
menuer og værktøjslinjer. Hver fane på båndet indeholder forskellige
knapper og kommandoer, som er organiseret i grupper.

Vi har mange gratis ressourcer, som du kan bruge for at komme i gang
med OneNote 2010, herunder kurser og menu til båndet-vejledninger.
Du finder disse materialer ved at klikke på fanen Filer i
hovedprogramvinduet og derefter klikke på Hjælp. Klik derefter på
Introduktion under Support.

Når du åbner OneNote 2010, vises fanen Startside på båndet. Denne fane
indeholder mange af de oftest benyttede kommandoer i OneNote. Det
første, du ser i venstre side af fanen, er f.eks. Gruppen Udklipsholder
med kommandoerne Sæt ind, Klip og Kopiér samt Formatpensel.

I gruppen Grundlæggende tekst finder du kommandoer til at gøre tekst
fed eller kursiv, efterfulgt af gruppen Typografier med kommandoer til
hurtigt at anvende tekstformatering på overskrifter og brødtekst.
Klik på linkene til de elementer, der interesserer dig, på den webside, der
åbnes. Især menu til båndet-vejledningen er nyttig og kan spare dig masser af tid. Når du klikker på en OneNote 2007-kommando, får du vist,
nøjagtig hvor kommandoen er placeret i OneNote 2010.

Udseendet på båndet justeres efter størrelsen på computerskærmen og
opløsningen. På mindre skærme kan der være nogle grupper på båndet,
hvor det kun er gruppenavnet, der vises, og ikke kommandoerne. Hvis det
er tilfældet, skal du blot klikke på den lille pil på gruppeknappen for at få
vist kommandoerne.
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Ting, du muligvis leder efter

fra OneNote 2007

Se i tabellen nedenfor for at finde nogle af de almindelige og velkendte ting, du muligvis leder efter i OneNote 2010. Selvom listen ikke er
fuldstændig, er den et godt sted at starte. Hvis du vil finde den komplette liste over OneNote 2010-kommandoer, skal du klikke på fanen Filer, klikke
på Hjælp, og derefter klikke på Introduktion.

Hvis du vil...

Skal du
klikke på

Og derefter søge i...

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

Backstage-visningen (klik på linkene til venste i visningen)

Anvende formatering på tekst eller anvende og finde notemærker

Grupperne Grundlæggende tekst, Typografier og Mærker

Indsætte tabeller, billeder, links, filer, lyd og video eller ligninger

Grupperne Tabeller, Billeder, Link, Filer, Optagelse og
Symboler

Sende en side i en e-mail, dele nye eller eksisterende notesbøger

Grupperne E-mail og Delt notesbog

Tegne eller slette skitser, håndskrift eller figurer, tilpasse penne,
oprette skriveområder på en side, rotere objekter eller konvertere
håndskrift til tekst

Grupperne Funktioner, Indsæt figurer, Rediger og Konverter

Kontrollere stavning, undersøge, oversætte tekst eller oprette
sammenkædede noter

Grupperne Stavekontrol, Sprog og Noter

Maksimere pladsen på skærmen, vise eller skjule styrelinjer og
sidetitler, indstille side- og margenstørrelse, zoome på siden eller
oprette nye margennoter

Grupperne Visninger, Sideopsætning, Zoom og Vindue
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Hvor er guiden Ny notesbog?
I OneNote kan du arbejde med mere end kun en enkelt notesbog ad
gangen. I OneNote 2010 er guiden Ny notesbog fra OneNote 2007 blevet
erstattet med en simpel grænseflade, der er placeret i Backstagevisningen.
Du starter ved at klikke på Filer for at åbne Backstage-visningen. Klik
derefter på Ny.
Vælg først, hvor den nye notesbog skal gemmes. Angiv derefter et
sigende navn, f.eks. Ugentlige statusrapporter eller Læsegruppe mandag. Det er særlig vigtigt at vælge et sigende navn på notesbogen,
hvis du skal dele den med andre. Derefter skal du vælge eller bekræfte,
hvor på den valgte placering den nye notesbog skal gemmes. Klik derefter
på Opret notesbog.

Hvad er der sket med
Funktioner | Indstillinger?
Leder du efter de OneNote-indstillinger, som du kan bruge til at styre,
hvor sidefaner skal vises, om noteholdere skal vises, hvor sikkerhedskopier
skal gemmes i OneNote, eller hvordan adgangskoder anvendes?
Klik på fanen Filer, og klik derefter på OneNote. Dialogboksen
Indstillinger for OneNote åbnes, hvor du kan tilpasse indstillingerne og
præferencerne for OneNote.

Nogle af indstillingerne i dialogboksen Indstillinger for OneNote gælder
kun for OneNote. Andre præferencer, f.eks. farveskemaet, gælder for alle
de andre Microsoft Office 2010-programmer, du har installeret.
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Hav favoritkommandoerne

Oprette egne faner eller grupper

lige ved hånden

på båndet
Værktøjslinjen Hurtig adgang øverst til
venstre i OneNote-programvinduet
indeholder
genveje
til
de
kommandoer, du bruger ofte.

Du kan tilpasse kommandoerne på båndet
ved at føje knapper til de grupper, hvor de
skal vises, eller ved at oprette
brugerdefinerede faner.

Når du føjer knapper til denne
værktøjslinje, kan du altid have dine
favoritkommandoer
synlige
og
tilgængelige, selv når du skifter til en
anden fane på båndet.

Højreklik på en vilkårlig gruppe, og klik
derefter på Tilpas båndet. I dialogboksen
Indstillinger for OneNote kan du føje
kommandoer til dine egne faner eller
grupper.

Klik på pilen på rullelisten ud for værktøjslinjen Hurtig adgang for at slå de
kommandoer, der findes i genvejsmenuen, til eller fra. Hvis den
kommando, du vil tilføje, ikke er vist på listen, skal du gå til den fane, hvor
knappen vises og derefter højreklikke på den. I den genvejsmenu, der
vises, skal du klikke på Føj til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Det er ikke alle ældre OneNotekommandoer, der vises på båndet, men de
findes stadig. Hvis du ikke kan klare dig uden disse, kan du føje dem til
båndet eller værktøjslinjen Hurtig adgang.
I dialogboksen Indstillinger for OneNote på listen Vælg kommandoer fra
skal du markere Kommandoer, der ikke er på båndet. Derefter skal du
finde den kommando, du vil bruge, og føje den til en brugerdefineret fane
eller gruppe på båndet.
Hvis du laver en fejl, skal du ikke
bekymre dig. Du kan bruge
knappen Nulstil til at vende tilbage
til standardindstillingerne.
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Introduktion til tastetip

Hvad er der sket med de direkte delte sessioner?

OneNote 2010 indeholder genveje til båndet, kaldet tastetip, så du hurtigt kan udføre opgaver uden at skulle bruge musen.

Funktionen til direkte delte sessioner, som blev introduceret i OneNote 2007,
er blevet fjernet til fordel for de mange nye funktioner og forbedringer af delte
notesbøger i OneNote 2010.
I direkte delte sessioner skulle du håndtere IP-adresser, midlertidige
adgangskoder og bestemte tider til notetagning. I OneNote 2010 kan du
nemmere dele og bruge dine notesbøger, og du kan gøre det stort set hvor
som helst fra, selv fra en standardwebbrowser.

Tryk på Alt-tasten for at få vist tastetippene på båndet.
Hvis du vil skifte til en fane på båndet ved hjælp af tastaturet, skal du
trykke på tasten med det bogstav, der vises under fanen. I eksemplet
ovenfor skal du trykke på N for at åbne fanen Indsæt, D for at åbne fanen
Del, T for at åbne fanen Tegning, osv.
Når du har skiftet til en fane på båndet på denne måde, vises alle de
tilgængelige tastetip for den fane på skærmen. Du kan derefter fuldføre
sekvensen ved at trykke på den sidste tast for den kommando, du vil
bruge.
Hvis du vil gå et niveau tilbage i sekvensen, skal du trykke på Esc. Hvis du
gør det flere gange i træk, annulleres tastetiptilstanden.
Mange af genvejstasterne fra OneNote 2007 er stadig tilgængelige i
OneNote 2010. Ctrl+B aktiverer f.eks. stadig feltet Søg, og
Alt+Skift+højrepil indrykker stadig den markerede tekst til højre.
Hvis du vil se en liste over alle genvejstaster i OneNote 2010, skal du
trykke på F1, mens du er i OneNote og derefter søge på genvejstaster i
OneNote Hjælp.

I OneNote 2010 kan du arbejde med delte notesbøger, og du har mulighed for
at redigere delte noter offline og synkronisere dem senere, fremhæve de
noter, der ikke er læst endnu, få vist oplysninger om forfatter, søge efter
forfatter, få vist og administrere en versionsoversigt over sider og bruge
Papirkurv til at gendanne slettede noter.
Klik på fanen Del på båndet for at komme i gang med at bruge funktionerne.
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Sådan arbejder du med andre, som ikke har OneNote 2010 endnu
OneNote 2010-notesbøgerne har et nyt filformat til lagring af oplysninger. Hvis dem, du arbejder sammen med, bruger en anden version af OneNote, skal du
ikke bekymre dig. Du kan stadig åbne og redigere ældre notesbøger i OneNote 2010 og dele dine filer med dem, der ikke har OneNote 2010 endnu.

I OneNote 2010...

Hvad sker der?

Hvad skal jeg gøre?

Åbner du en notesbog, der er
oprettet i OneNote 2007.

I OneNote 2010-programvinduet får du vist [Kompatibilitetstilstand] i titellinjen.

Hvis du vil afslutte kompatibilitetstilstanden og konvertere 2007-filen til det nye
OneNote 2010-format, skal du klikke på Filer og derefter klikke på Oplysninger.
Klik på knappen Indstillinger for den notesbog, du vil konvertere, og klik derefter
på Egenskaber. I dialogboksen Egenskaber for notesbog skal du klikke på
knappen Konverter til 2010.

Dette fortæller dig, at selvom du er i OneNote 2010, arbejder du teknisk set stadig i det
tidligere filformat, og at du ikke vil kunne bruge de nye OneNote 2010-funktioner som
matematiske ligninger, sammenkædede noter, undersider i flere niveauer, versionsstyring
og Papirkurv, før du har konverteret filen til OneNote 2010-filformatet.

Opretter du en ny notesbog i det
Hvis nogen bruger OneNote 2007-programmet til at åbne en notesbog, der er gemt i det
nye OneNote 2010-format, eller du nye OneNote 2010-format, vises der en fejlmeddelelse om, at notesbogen er oprettet i en
konverterer en gammel notesbog til nyere version af OneNote. De vil ikke kunne få vist eller redigere notesbogen.
det nye OneNote 2010-format.

Før du konverterer en gammel notesbog, skal du spørge dig selv, om du stadig
har brug for at samarbejde med andre, der stadig bruger OneNote 2007, eller om
den allerede deles med andre. Hvis svaret er ja, kan det være en god idé at
fortsætte med at arbejde i kompatibilitetstilstand.
Du kan enten konvertere notesbogen til det ældre OneNote 2007-format, før du
sender eller deler notesbogen, eller du kan anbefale dem, du samarbejder med,
at de opgraderer til OneNote 2010.
Hvis dem, du samarbejder med, ikke kan opgradere til OneNote 2010, kan de
hente en gratis prøveversion af OneNote 2010. Dette giver dem mulighed for at
redigere OneNote 2010-notesbøger i en begrænset tidsperiode, og de får
mulighed for at få vist alle OneNote-filer på ubegrænset tid. Du kan finde
prøveversioner af alle Office 2010-programmer på Office.com.

Når du gemmer et dokument som
en OneNote 2007-fil.

Hvis en person bruger OneNote 2007 til at åbne en notesbog, der er gemt i OneNote 2007formatet ved hjælp af OneNote 2010-programmet, åbnes notesbogen normalt – det vil
ikke være nødvendigt at konvertere.

Du behøver ikke nødvendigvis at gøre noget.
Men hvis du fortsætter med at arbejde i det gamle OneNote 2007-format,
skal du huske på, at de nye OneNote 2010-funktioner som matematiske
ligninger, sammenkædede noter, undersider i flere niveauer, versionsstyring og
Papirkurv ikke er tilgængelige.

