Első lépések
A Microsoft Word 2013 külsőre kicsit más, mint elődei, ezért ezzel az útmutatóval szeretnénk
megkönnyíteni a program megismerését.

A gyorselérési eszköztár
Az itt elhelyezett parancsok mindig szem előtt vannak. Ha
egy parancsot fel szeretne venni az eszköztárra, kattintson
rá a jobb gombbal.

A menüszalag fülei
A menüszalag füleire kattintva megjelennek a lapon lévő parancsok. Amikor megnyit egy dokumentumot
a Word 2013-ban, a Kezdőlap lap jelenik meg. Ezen a lapon található a Wordben leggyakrabban használt
parancsok legtöbbje.

A fájlok kezelése
A Fájl fülre kattintva
megnyithatja, mentheti,
kinyomtathatja és kezelheti
Word-fájljait.

Segítségre van szüksége?
Ide kattintva vagy az
F1 billentyűt lenyomva
megnyithatja a súgót.

Navigáció ablak
A CTRL+F
billentyűkombináció
lenyomására megjelenik
a Navigáció ablak.
Az ablakban a címsorok
húzásával átrendezheti
a dokumentumok
tartalmát.

A szavak száma
Itt látható a szavak száma. Ha
kijelöl egy szövegrészt, a benne
lévő szavak száma jelenik meg.

Terjedelmes
dokumentumokban a
keresőmező használatával
is mozoghat. A CTRL+H
billentyűkombináció
lenyomására megnyílik
a Keresés és csere
párbeszédpanel.

Környezetfüggő
menüszalaglapok
Néhány fül a
menüszalagon csak akkor
jelenik meg, ha szükség
van rá. Ha például kijelöl
egy táblázatot, megjelenik
a Táblázateszközök
csoport a Tervezés és az
Elrendezés nevű két új
lappal.

Párbeszédpanelmegnyitó gombok
Ha a menüszalagon
egy parancscsoport
mellett ez az ikon
látható, rákattintva
további lehetőségek
jelennek meg egy
párbeszédpanelen.
Nézetváltás
Ezekre az ikonokra
kattintva válthat az
Olvasómód, a Nyomtatási
elrendezés és a Webes
elrendezés nézet között.

A menüszalag ikonállapotúra
állítása
Ide kattintva összecsukhatja
a menüszalagot, hogy csak
a fülek neve legyen látható.

Nagyítás vagy kicsinyítés
Ezt a csúszkát elhúzva
módosíthatja a nézet nagyítását.

Első lépések
Amikor először nyitja meg a Word 2013-at, tapasztalni fogja, hogy több úton is elindulhat: használhat sablont,
megnyithat egy nemrégiben használt fájlt, vagy kezdheti a munkát üres dokumentummal.

Online sablonok keresése
A keresőmezőbe kulcsszavakat írva sablonokat kereshet az
interneten, az Office.com webhelyen.

A legutóbbi fájlok megnyitása
A Legutóbbi fájlok listából
egyszerűen megnyithatja
a legutóbb használt
dokumentumokat.

További fájlok megnyitása
Ide kattintva tallózhat az
interneten vagy a számítógépen
tárolt egyéb fájljai között.

Új dokumentum létrehozása
Ha üres oldallal szeretné kezdeni
a munkát, kattintson az Üres
dokumentum ikonra.

Javasolt keresések
A keresőmező alatti feliratokra kattintva a legnépszerűbb
sablonok között tallózhat.

Kiemelt és személyes sablonok
A kiemelt sablonok az Office.com webhelyről származnak. A Személyes
fülre kattintva megnyithatja egyéni sablonjait, ha vannak.

Bejelentkezés
Fiókjába bejelentkezve
megnyithatja az interneten
tárolt dokumentumait.

Sablonok előnézete
Ezen a területen lefelé görgetve
láthatja a sablonok miniatűr
mintaképét. A képekre kattintva
a sablonok nagyobb méretű
előnézete is megjelenik.

Tipp
Ha át szeretné ugrani ezt a
képernyőt, és közvetlenül egy
üres dokumentumot szeretne
megnyitni, nyomja le az ENTER
vagy az ESC billentyűt.

Újdonságok a menüszalagon

Bejelentkezés az Office-ba

A Word 2013 új, Tervezés lapján egyszerűen használhat témákat, stílusokat és más
formázási funkciókat, illetve átláthatja ezek egymással való viszonyát.

Tetszőleges időben és helyen dolgozhat. Ha bejelentkezik a Microsoft Office-ba,
bárhonnan biztonságosan hozzáférhet Office-fájljaihoz.

A menüszalagot új lapok létrehozásával és a legtöbbet használt parancsok
elhelyezésével könnyen igényeire szabhatja. A menüszalagparancsok
testreszabásához kattintson a Fájl > Beállítások > Menüszalag testreszabása
kategóriára.

Keresse meg nevét a menüszalag jobb felső sarkában. A bejelentkezés után innen
frissítheti profilját, vagy más fiókra válthat.

Mi hol található?
Az alábbi táblázat alapján megtalálhatja a leggyakrabban használt eszközök és
parancsok némelyikét a Word 2013-ban.

Művelet

A menüszalag
lapja

A parancs pontos helye

Fájlok megnyitása, mentése, nyomtatása, előzetes megtekintése,
védelemmel való ellátása, elküldése vagy konvertálása, illetve
csatlakozás más helyekhez a fájlok felhőbe mentéséhez

Fájl

A Backstage nézet (kattintson a nézet bal szélén található
hivatkozásokra)

A sorköz módosítása, formázás és stílusok alkalmazása a szövegre

Kezdőlap

Betűtípus, Bekezdés és Stílusok csoport

Üres oldalak, táblázatok, képek, hivatkozások, élőfejek és élőlábak vagy
oldalszámok beszúrása

Beszúrás

Oldalak, Táblázatok, Ábrák, Hivatkozások és Élőfej és élőláb
csoport

A dokumentumok külalakjának gyors módosítása, az oldal
háttérszínének megváltoztatása, szegély és vízjel elhelyezése

Tervezés

Dokumentum formázása és Oldalháttér csoport

Margók beállítása, oldaltörések elhelyezése, hírlevélszerű hasábok
létrehozása, bekezdések térközeinek módosítása vagy az álló tájolású
oldal elforgatása fekvő tájolásúra

Lapelrendezés

Oldalbeállítás csoport

Tartalomjegyzék létrehozása, lábjegyzetek és végjegyzetek beszúrása

Hivatkozás

Tartalomjegyzék és Lábjegyzetek csoport

Borítékok és címkék létrehozása, körlevelek készítése

Levelezés

Létrehozás és Körlevélkészítés indítása csoport

A helyesírás és a nyelvhelyesség ellenőrzése, a szavak számának
megjelenítése és a változások követése

Véleményezés

Nyelvi ellenőrzés és Nyomon követés csoport

Váltás a dokumentum nézetei között, a Navigáció ablak megnyitása
és a vonalzók megjelenítése

Nézet

Nézetek, Megjelenítés és Ablak csoport

Hol található a nyomtatási kép?
Az aktuális dokumentum nyomtatási képének és a nyomtatással kapcsolatos
parancsoknak a megjelenítéséhez kattintson a Fájl > Nyomtatás fülre.

Hol lehet megadni
a beállításokat?
A Word beállításai párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Fájl > Beállítások
parancsra. Itt szabhatja testre a Word beállításait és egyéni preferenciáit.

A megnyíló ablak jobb szélén látható, hogy a dokumentum hogyan fog megjelenni
nyomtatásban. Az ablak bal szélén választhat nyomtatót, vagy hangolhatja a beállításokat,
például álló helyett fekvő tájolást választhat, megváltoztathatja a papírméretet, vagy
kinyomtathatja az aktuális oldalt.
Ha további nyomtatási beállításokra kíváncsi, kattintson az ablak bal szélén, alul
található Oldalbeállítás hivatkozásra (a Beállítások csoport alatt).

A Word beállításai párbeszédpanel egyes beállításai csak a Wordre vonatkoznak.
Mások azonban (például az Office-téma mező Világosszürke vagy Sötétszürke
értéke) az összes telepített Office-programban érvényesülnek.

Hogyan lehet együttműködni olyan személyekkel,
akik nem Word 2013-at használnak?
Az alábbi táblázatban összefoglaltunk néhány fontos dolgot, amelyre érdemes figyelni, ha olyanokkal
oszt meg vagy cserél fájlokat, akik a Word valamelyik régebbi verzióját használják.

Művelet
a Word 2013-ban

Mi történik?

Mi a teendő?

Megnyit egy, a Word
korábbi verziójában
készült dokumentumot.

A Word 2013-ban a [Kompatibilis üzemmód] felirat látható
a fájlnév mellett a címsorban. A kompatibilis üzemmód gondoskodik
arról, hogy a Word 2013 új funkciói ne legyenek elérhetők
a dokumentumban, így a Word korábbi verzióit használó személyek
is dolgozhassanak vele.

Dolgozhat kompatibilis üzemmódban, vagy új fájlformátumúra
konvertálhatja a dokumentumot. A dokumentum konvertálásához
kattintson a Fájl > Információ > Konvertálás gombra. A dokumentum
konvertálása után használhatja az új funkciókat, de a Word korábbi
verzióinak felhasználói problémákba ütközhetnek, ha egyes részeket
megpróbálnak szerkeszteni.

Word 2013-as fájlként
menti a dokumentumot.

Ha valaki a Word egyik korábbi verziójában nyitja meg a dokumentumot,
nem biztos, hogy módosítani tudja a Word 2013 funkcióival
létrehozott tartalmak egy részét.

Ha egy Word 2013-as formátumú dokumentumot meg kell osztania
olyasvalakivel, aki a Word korábbi verzióját használja, futtassa
a kompatibilitás-ellenőrző eszközt, és gondoskodjon arról, hogy a fájlt
partnere is használni tudja.

A Word 2003 felhasználóinak ingyenes kompatibilitási csomagra
lesz szükségük. Amikor ők megnyitják a dokumentumot
a Word 2003-ban, felszólítást kapnak a csomag letöltésére.

Word 2003-as fájlként
menti a dokumentumot.

Ha a dokumentumban használta a Word új funkcióit vagy formázási
lehetőségeit, a Word 2003 felhasználóinak figyelmeztetések
jelennek meg a nem támogatott funkciókról, vagy az adott
formázás, illetve funkció nem jelenik meg a fájlban.

Kattintson a Fájl > Információ > Problémák ellenőrzése >
Kompatibilitás ellenőrzése parancsra.
Az eszköz megállapítja, hogy a Word 2013 új funkciói közül melyek
nem működnek a korábbi programverziókban.
Nem feltétlenül kell bármit is tennie. Ha egy fájlt a régebbi
Word 2003-as fájlformátumban ment, a kompatibilitás-ellenőrző
automatikusan lefut, és figyelmeztetést jelenít meg a nem támogatott
funkciókról. Ekkor módosításokat végezhet a dokumentumban.

