Hurtigstartveiledning
Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget
denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven.

Veksle mellom berøring og mus
Hvis du bruker OneNote på en berøringsenhet, kan du legge
til denne bryteren på verktøylinje for hurtigtilgang.

Administrere filer
Åpne, opprett, del og skriv ut
notater. Du kan også endre
kontoinnstillinger her.

Vise notatblokker
Klikk notatblokk-ikonet for å se
alle åpne notatblokker.

Vise notatbeholdere
Hold markøren over en tekst
for å vise beholderen. Ta tak i
den øverste linjen til å flytte den
rundt.

Merke viktig informasjon
Prioriter og organiser notater
med umiddelbart søkbare koder.

Vise eller skjule båndet
Klikk en båndfane for å vise kommandoene i den. Hvis du vil
holde den åpen, klikker du det lille stiftikonet nede til høyre.

Vise eller bytte mellom nettkontoer
Klikk konto-IDen din for å endre innstillinger eller bytte
konto.

Finne notater
Bruk søkefeltet til å finne noe i
notatblokkene dine, eller trykk
Ctrl+E.

Opprette sider
Klikk Legg til side for å sette inn
en ny, tom side.

Vise en hel side
Klikk den doble pilen for full
sidevisning.

Skrive for hånd, tegne og
skissere
Skriv dine egne notater for hånd
på en berøringskompatibel
datamaskin.

Lagre notater i nettskyen
Hvis du ikke er kjent med OneNote, blir du bedt om å koble deg til nettskyen, der
OneNote oppretter din første notatblokk. Du kan bruke Microsoft-kontoen din (for
eksempel MSN, Hotmail eller Messenger) med OneNote. Hvis du ikke har en konto,
kan du opprette en konto gratis.

Lagring av notatene dine i skyen betyr at du kan få tilgang til dem fra hvor som
helst, for eksempel på andre datamaskiner som du bruker, på telefonen, på et nettbrett eller til og med i en nettleser.

Hva har skjedd med
Del-fanen?
Hvis du oppgraderer til OneNote 2013 fra en eldre versjon, har du trolig minst én
notatblokk lagret på datamaskinen. Du kan enkelt flytte disse notatene til Internett,
slik at du kan få tilgang til dem fra hvor som helst. Klikk Fil > Deling for å starte.

OneDrive er det beste og enkleste alternativet for personlige notater. Hvis du
arbeider i en organisasjon som bruker SharePoint til å samarbeide på Internett, kan
du klikke Legg til et sted på denne skjermen for å konfigurere den eksisterende
SharePoint-kontoen din.
OneNote-notatblokker som du lagrer på Internett, er private med mindre du gir
andre personer tillatelse til å se mappene der notatblokkene er lagret.

Ting du kanskje ser etter
Bruk listen nedenfor for å finne noen av de mer vanlige verktøyene og kommandoene i OneNote 2013.

Hvis du vil …

Klikk …

Og se deretter i …

Åpne, opprette, dele, konvertere, eksportere, sende eller skrive ut notater

Fil

Backstage-visningen (klikk kommandoer i ruten til venstre).

Bruke formatering i tekst, bruke notatkoder, og sende en notatblokkside på e-post

Hjem

Gruppene Enkel tekst, Stiler, Koder og E-post.

Sette inn tabeller, bilder, koblinger, filer, lyd- og videoklipp eller bruke sidemaler

Sett inn

Gruppene Tabeller, Filer, Bilder, Koblinger, Spille inn og Sider.

Tegne skisser eller former, skrive notater for hånd, tilpasse penner, dreie objekter
eller konvertere blekk til tekst

Tegn

Gruppene Verktøy, Figurer, og Rediger.

Merke notater som lest eller ulest, finne kommentarer etter forfatter, vise
sideversjoner og logg eller tømme papirkurven for notatblokker

Logg

Gruppene Ulest, Forfattere, og Logg.

Kontrollere stavemåten, gjøre undersøkelser på Internett, oversette tekst, beskytte
notater med et passord, eller ta koblede notater

Se gjennom

Gruppene Stavekontroll, Språk, Inndeling og Notater.

Få mest mulig plass på skjermen, slå linjallinjer og sidetitler på eller av,
angi sidemarger, zoome på siden eller lage hurtignotater

Visning

Gruppene Visninger, Utskriftsformat, Zoom og Vindu.

Spare tid med maler

Hvor er Lagre-knappen?

OneNote-maler kan gi sidene i notatblokken et konsekvent utseende ved bruk av
fargerike, dekorative bakgrunner. Maler kan også spare deg tid ved å gi sidene et
funksjonelt innhold, for eksempel gjøremål, kalendere, planleggere og skjemaer
som du kan fylle ut eller tilpasse.

OneNote har ikke en Lagre-kommando fordi det automatisk lagrer alt mens du
arbeider – uansett hvor liten eller stor endringen er. Dette betyr at du kan tenke på
planene og ideene dine i stedet for datafiler.

Eksportere notater når
du trenger det
Hvis du har behov for å sende et øyeblikksbilde av en notatside (eller et avsnitt eller
en notatblokk) til noen som ikke har OneNote, kan du enkelt eksportere et statisk
øyeblikksbilde av slike notater ved å klikke Fil > Eksporter og deretter velge det
formatet du ønsker.
Du kan bla gjennom den innebygde
samlingen av maler ved å klikke
Sett inn > Sidemaler.
I Maler-oppgaveruten klikker du for å utvide
noen av kategoriene, og deretter kan du
klikke hvert malnavn for å vise den. Når du
har funnet en mal du ønsker, kan du
begynne å ta notater på siden til malen.
Du kan tilpasse noen av de innebygde
malene som passer til dine behov, eller laste
ned flere gratismaler ved å besøke
OneNote-nettstedet på Office.com.
Hvis du vil, kan du til og med lage din egen
maldesign fra en av notatsidene dine.

Ta bilde av alt
med skjermutklipp

Møt nye
Send til OneNote

En enkel måte å få ting inn i
OneNote på er å sette inn et
skjermutklipp, som gjør at du
kan ta bilde av alt på skjermen på
datamaskinen slik at du kan lagre
det som en del av notatene dine.

Hold nede Windows-tasten på tastaturet, og trykk deretter N-tasten for å starte
det nye Send til OneNote-verktøyet, som gjør det enklere enn noensinne å
importere tilfeldig informasjon fra andre programmer og filer til notater.

Start ved å vise hva du vil ta bilde av – for eksempel en reiserute i Internet Explorer
eller et diagram i et Excel-regneark.
Gå til OneNote, og klikk deretter Sett inn > Skjermutklipp. Så snart skjermen
tones ned og OneNote forsvinner, kan du dra og velge det du ønsker å ta bilde av.
Når du slipper museknappen, sendes et bilde av skjermregionen du valgte til
OneNote, der du kan flytte eller endre størrelse på bildet til akkurat det du vil vise i
notatet.

Her kan du lage et skjermutklipp uten å bytte mellom programmer, importere
hele nettsider eller dokumenter til notatene dine eller opprette hurtignotater
som automatisk blir en del av notatblokken.
Du kan klikke kommandoknappene i Send til OneNote-verktøyet eller
bruke andre hurtigtaster som vises i parentes ved siden av
hver kommando (trykk for eksempel S for å ta et skjermutklipp).
Bruk av Send til OneNote-verktøyet er valgfritt, som betyr at du kan ha det på
mens du holder på med et prosjekt – og slå det av igjen når du ikke trenger det.

Slik samarbeider du med andre som
ikke har OneNote 2013
Her er noen ting du bør huske på når du skal dele eller utveksle filer med andre som
bruker en eldre versjon av OneNote.

I OneNote 2013...

Hva skjer?

Hva bør jeg gjøre?

Du åpner en notatblokk
som ble opprettet
med OneNote 2007.

Notatblokken åpnes i OneNote 2013, men du ser ordet
[Kompatibilitetsmodus] på tittellinjen. Dette forteller deg at
notatblokken er lagret i et eldre filformat, som ikke gjenkjenner
nyere funksjoner som matematiske ligninger, koblede notater,
undersider med flere nivåer, versjonskontroll og papirkurven for
notatblokk.

Før du konverterer en eldre notatblokk til det nyeste filformatet, bør
du vurdere om du trenger å samarbeide med andre som fortsatt
bruker OneNote 2007. Hvis svaret er ja, bør du fortsette å arbeide
i kompatibilitetsmodus.

Hvis du ønsker å bruke alle de tilgjengelige funksjonene som
OneNote 2013 har, må du konvertere notatblokken til det nyeste
filformatet.

Hvis ingen du deler notater med, bruker OneNote 2007, er det
best å konvertere notatblokken til det nyeste formatet. Hvis du vil
gjøre dette, klikker du Fil > Informasjon, og deretter klikker du
Innstillinger-knappen for notatblokken du vil konvertere. Klikk
Egenskaper og deretter Konverter til 2010–2013.

Du åpner en notatblokk
som ble opprettet
med OneNote 2010.

Notatblokken åpnes i OneNote 2013 uten noen begrensninger.

Ingen filformatkonvertering er nødvendig. Notatblokker opprettet i
OneNote 2010- og OneNote 2013-formater kan deles og brukes
sammen uten konvertering.

Du konverterer
notatblokken din til
OneNote 2007-format.

Nedgradering av en notatblokk til OneNote 2007 slår av nyere
funksjoner som er tilgjengelige i OneNote 2013 (inkludert
matematiske ligninger, koblede notater, undersider med flere nivåer,
versjonskontroll og papirkurven for notatblokk), men det gjør notatblokken kompatibel for deling med andre som fortsatt bruker
OneNote 2007.

Etter at du konverterer av en notatblokk fra OneNote 2013 til det
eldre OneNote 2007-formatet, bør du kontrollere sidene der du
kan ha brukt nyere funksjoner som matematiske ligninger, koblede
notater og undersider med flere nivåer. Innhold som ble opprettet
av nyere funksjoner, kan ikke vises eller redigeres når notatblokken
er nedgradert til OneNote 2007-format.

