Īsā pamācība
Microsoft Word 2013 izskats atšķiras no iepriekšējām versijām, tāpēc mēs izveidojām
šo pamācību, lai palīdzētu jums saīsināt apgūšanai nepieciešamo laiku.

Ātrās piekļuves rīkjosla
Šeit komandas vienmēr ir redzamas. Lai pievienotu
komandu, noklikšķiniet uz tās ar peles labo pogu.

Lentes cilnes
Lentē noklikšķiniet uz jebkuras cilnes, lai parādītu tās pogas un komandas. Kad programmā Word 2013
atverat kādu dokumentu, tiek rādīta lentes cilne Sākums. Šajā cilnē ir daudzas no visbiežāk izmantotajām
programmas Word komandām.

Failu pārvaldība
Lai atvērtu, saglabātu, drukātu
un pārvaldītu savus Word failus,
noklikšķiniet uz Fails.

Vai nepieciešama palīdzība?
Lai saņemtu palīdzību,
noklikšķiniet šeit vai nospiediet
taustiņu F1.

Navigācijas rūts
Lai rādītu navigācijas
rūti, nospiediet taustiņu
kombināciju Ctrl+F.
Dokumentu varat
pārkārtot, šajā rūtī velkot
dokumenta virsrakstus.
Vai arī izmantojiet
meklēšanas lodziņu,
lai apjomīgā dokumentā
atrastu nepieciešamo
vietu. Nospiediet taustiņu
kombināciju Ctrl+H,
lai atvērtu dialoglodziņu
Atrašana un aizstāšana.
Teksta apjoms
Šeit varat uzzināt vārdu skaitu.
Atlasiet daļu teksta, lai skatītu
atlasē iekļauto vārdu skaitu.

Lentes konteksta cilnes
Dažas lentes cilnes tiek
rādītas tikai tad, kad tās
jums ir nepieciešamas.
Piemēram, ja atlasāt
kādu tabulu, tiek rādīta
cilne Tabulas rīki, kurā
ir divas papildu cilnes —
Noformējums un
Izkārtojums.

Dialoglodziņa ikonas
Ja pie kādas lentes
komandu grupas redzat
šo ikonu
, varat uz tās
noklikšķināt, lai atvērtu
lodziņu ar papildu
opcijām.

Lentes minimizēšana
Noklikšķiniet šeit, lai aizvērtu
lenti un rādītu tikai ciļņu
nosaukumus.

Skatu pārslēgšana
Pārslēdziet uz lasīšanas,
drukas vai tīmekļa skatu.

Tuvināšana vai tālināšana
Bīdiet slīdni, lai pielāgotu skata
palielinājumu.

Īsā pamācība
Pirmo reizi atverot programmu Word 2013, jums būs vairākas darba sākšanas
izvēles iespējas — varēsit izmantot veidni, nesen lietotu failu vai tukšu dokumentu.

Tiešsaistes veidņu meklēšana
Lai tiešsaistē (vietnē Office.com) atrastu veidnes, meklēšanas
lodziņā ierakstiet atslēgvārdus.

Nesen lietotu failu atvēršana
Nesen lietoto failu saraksts
nodrošina ērtu piekļuvi
pēdējiem izmantotajiem
dokumentiem.

Citu failu atvēršana
Pārlūkojot atrodiet citus
tiešsaistē vai datorā saglabātos
dokumentus.

Jauna dokumenta izveide
Lai sāktu ar tukšu lapu,
noklikšķiniet uz Tukšs
dokuments.

Ieteicamie meklējamie vārdi
Lai atrastu dažas no vispopulārākajām veidnēm, klikšķiniet uz
vārdiem zem meklēšanas lodziņa.

Raksturīgās un personiskās veidnes
Raksturīgās veidnes ir no vietnes Office.com. Noklikšķiniet uz
cilnes Personisks, lai atvērtu paša izveidotās pielāgotās veidnes.

Pierakstīšanās
Pierakstieties savā kontā un
piekļūstiet dokumentiem, kurus
saglabājāt tiešsaistē.

Veidnes priekšskatījums
Ritiniet uz leju, lai skatītu
veidņu sīktēlu priekšskatījumus.
Noklikšķiniet uz attēla, lai skatītu
lielāku priekšskatījumu.

Padoms
Lai izlaistu šo ekrānu un pārietu
tieši pie tukšā dokumenta,
nospiediet taustiņu Enter vai Esc.

Ar lenti saistītie jaunumi

Pierakstīšanās sistēmā Office

Programmas Word 2013 jaunā cilne Noformējums atvieglo dizainu, stilu un citu
formatēšanas līdzekļu izmantošanu un ļauj labāk izprast šo līdzekļu savstarpējo
saistību.

Strādājiet, kur vien un kad vien vēlaties. Pierakstoties sistēmā Microsoft Office 2013,
saviem Office failiem varat droši piekļūt no jebkuras vietas.

Varat savām vajadzībām ērti pielāgot veidni, veidojot jaunas cilnes un aizpildot tās
ar komandām, kuras izmantojat visbiežāk. Lai sāktu lentes komandu pielāgošanu,
noklikšķiniet uz Fails > Opcijas > Pielāgot lenti.

Meklējiet savu vārdu lentes augšējā labajā stūrī. Pēc pierakstīšanās varat atjaunināt
savu profilu vai pārslēgt kontus.

Lietas, ko, iespējams, meklējat
Izmantojiet nākamo sarakstu, lai programmā Word 2013 atrastu dažus no
visbiežāk lietojamajiem rīkiem un komandām.

Lai...

Noklikšķiniet uz...

Un pēc tam meklējiet...

Atvērtu, saglabātu, drukātu, priekšskatītu, aizsargātu, nosūtītu, konvertētu
failus vai izveidotu savienojumu ar atrašanās vietām, lai dokumentus
saglabātu mākonī

Fails

Backstage skatā (klikšķiniet uz saitēm šī skata kreisajā pusē).

Mainīt rindstarpu, tekstam lietotu formatējumu un stilus

Sākums

Grupās Fonts, Rindkopa un Stili.

Ievietotu tukšas lappuses, tabulas, attēlus, hipersaites, galvenes un kājenes
vai lappušu numurus

Ievietošana

Grupās Lappuses, Tabulas, Ilustrācijas, Saites un Galvene un
kājene.

Ātri mainītu dokumenta izskatu, mainītu lappuses fona krāsu, lappusei
pievienotu apmali vai pievienotu ūdenszīmi

Noformējums

Grupās Dokumenta formatēšanaun Lappuses fons.

Iestatītu piemales, pievienotu lappušu pārtraukumus, izveidotu biļetena
stila slejas, mainītu atstarpes starp rindkopām vai pagrieztu lappusi ainavas
orientācijā

Lappuses izkārtojums

Grupā Lappuses iestatīšana.

Izveidotu satura rādītāju vai ievietotu vēres un beigu vēres

Atsauces

Grupās Satura rādītājs un Vēres.

Veidotu aploksnes vai uzlīmes vai veiktu pasta sapludināšanu

Pasta sūtījumi

Grupās Izveidot un Sākt pasta sapludināšanu.

Pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku, uzzinātu vārdu skaitu vai
reģistrētu izmaiņas

Pārskatīšana

Grupās Koriģēšana un Sekošana.

Pārslēgtos starp dokumenta skatiem, atvērtu navigācijas rūti vai rādītu
mērjoslas

Skats

Grupās Skati, Rādīt un Logs.

Kur ir drukas priekšskatījums?

Kur izvēlēties opcijas?

Noklikšķiniet uz Fails > Drukāt, lai pa labi no citiem noderīgiem ar drukāšanu
saistītiem iestatījumiem skatītu pašreizējā dokumenta drukas priekšskatījumu.

Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas, lai atvērtu dialoglodziņu Word opcijas. Šeit varat
pielāgot programmas Word iestatījumus un preferences.

Loga labajā pusē redzams priekšskatījums, kā dokuments izskatīsies izdrukāts.
Loga kreiso pusi izmantojiet, lai izvēlētos printeri vai smalki regulētu iestatījumus,
piemēram, mainītu portreta orientāciju uz ainavas orientāciju, mainītu papīra
izmērus vai drukātu tikai pašreizējo lappusi.
Lai iestatītu citas drukas opcijas, loga kreisās puses lejasdaļā zem Iestatījumi
noklikšķiniet uz saites Lappuses iestatīšana.

Daži dialoglodziņa Word opcijas iestatījumi tiek lietoti tikai programmai Word.
Tomēr dažas preferences (piemēram, vērtības Gaiši pelēks vai Tumši pelēks
izvēlēšanās savam Office dizainam) tiks lietotas visām instalētajām Office
programmām.

Kā sadarboties ar lietotājiem, kuriem
vēl nav programmas Word 2013
Lūk, dažas lietas, kas jāatceras, koplietojot failus ar personām, kuras izmanto
vecāku Word versiju, vai apmainoties ar tiem.

Programmā
Word 2013...

Kas notiek?

Kā rīkoties?

Atveriet vecākā
programmas Word versijā
izveidotu dokumentu.

Programmas Word 2013 virsrakstjoslā pie faila nosaukuma ir
redzami vārdi [Saderības režīms]. Saderības režīms nodrošina,
lai dokumentā nebūtu pieejams neviens programmas Word 2013
jaunais līdzeklis un ar dokumentu varētu strādāt lietotāji, kas
izmanto vecākas Word versijas.

Varat strādāt saderības režīmā vai konvertēt dokumentu uz jauno
formātu. Lai konvertētu dokumentu, noklikšķiniet uz Fails >
Informācija > Konvertēt. Dokumenta konvertēšana ļauj izmantot
jaunos līdzekļus, bet lietotājiem, kuri izmanto vecākas Word versijas,
iespējams, būs problēmas ar noteiktu dokumenta daļu rediģēšanu.

Savu dokumentu
saglabājat kā Word 2013
failu.

Ja kāds šo dokumentu atver vecākā Word versijā, tas, iespējams,
nevarēs mainīt dažus vienumus, kas izveidoti, izmantojot Word 2013
līdzekļus.

Ja nepieciešama Word 2013 dokumenta koplietošana ar kādu, kas
izmanto vecāku Word versiju, palaidiet rīku Saderības pārbaudītājs,
lai pārliecinātos, vai failu varēs izmantot vecākā versijā.

Word 2003 lietotājiem būs nepieciešama bezmaksas saderības
pakotne. Word 2003 lietotājam atverot dokumentu, tiks piedāvāts
lejupielādēt šo pakotni.

Noklikšķiniet uz Fails > Informācija > Pārbaudīt, vai nav
problēmu > Pārbaudīt saderību. Šis rīks jums pavēstīs, kuri jaunie
Word 2013 līdzekļi nedarbojas vecākās versijās.

Ja dokumentā izmantojāt jaunos Word līdzekļus vai formatējumu,
programmas Word 2003 lietotājiem, iespējams, tiks rādīti
brīdinājumi par neatbalstītiem līdzekļiem vai arī failā nebūs redzams
formatējums vai līdzeklis.

Jums nav jāveic nekādas obligātas darbības. Saglabājot failu
vecākā Word 2003 failu formātā, automātiski tiek palaists saderības
pārbaudītājs, kas brīdinās par visiem neatbalstītajiem līdzekļiem.
Pēc tam varat izvēlēties, vai dokumentā veikt kādas izmaiņas.

Savu dokumentu
saglabājat kā Word 2003
failu.

