Hurtigstartveiledning
Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å
minimere læringskurven.

Verktøylinjen for hurtigtilgang
Legg til favorittkommandoene på verktøylinjen for hurtigtilgang,
slik at de alltid er tilgjengelige når du trenger dem.

Behandle filer
Klikk Fil hvis du vil åpne, lagre,
skrive ut og dele filer samt
redigere firmainformasjon og
velge andre alternativer.

Legge til bilder
Legg til ett eller flere bilder i publikasjonen fra datamaskinen, fra
utklippsgalleriet på Office.com eller fra nettet.

Vise eller bytte mellom onlinekontoer
Hvis du arbeider i skyen, klikker du Fil > Konto for å endre
innstillingene eller bytte kontoer.

Vise eller skjule båndet
Klikk denne pilen hvis du vil
skjule båndet. Du kan vise
båndet ved å klikke en kategori
og deretter klikke festeikonet.

Navigasjonsruten
Bruk navigasjonsruten til å flytte
rundt i publikasjonen og å legge
til og slette sider.

Visning
Bytt mellom ensides eller
tosiders oppslag med et klikk.

Zoom
Bruk denne glidebryteren til å
zoome raskt inn og ut på sidene
i publikasjonen.

Bruke båndet

Starte med en mal

Et vannrett bånd strekker seg over den øvre delen av publikasjonsvinduet. Hver
kategori på båndet inneholder ulike knapper og kommandoer som er organisert i
grupper.

Du kan starte alle publikasjoner med det nye, visuelle malgalleriet. Velg en tom
publikasjon eller en av de nye, flotte publikasjonsmalene.

Når du åpner en publikasjon i Publisher 2013, vises de mest brukte oppgavene og
kommandoene i Publisher i kategorien Home.

Skjule eller vise båndet
Du kan få mer plass på skjermen ved å skjule båndet. Klikk den lille pilen helt til
høyre på båndet. Hvis du vil vise båndet på nytt senere, klikker du en kategoritittel,
og deretter klikker du festeikonet som vises i stedet for pilen.
Når du arbeider i Publisher 2013, kan du når som helst vise malgalleriet på nytt ved
å klikke Fil > Ny.

Ting du kanskje leter etter
Du kan bruke listen nedenfor til å finne noen av de vanligere
verktøyene og kommandoene i Publisher 2013.

Hvis du vil...

Klikker du...

Og deretter ser du i...

Åpne, opprette, lagre, dele, eksportere eller skrive ut

Fil

Backstage-visningen (klikk kommandoene i venstre rute).

Kopiere format, skrifter og skriftformatering, avsnittsformatering,
justering

Hjem

Gruppene Utklipp, Skrift, Avsnitt og Ordne.

Sette inn tekstbokser, bilder, tabeller, figurer

Sett inn

Gruppene Tabeller, Illustrasjoner og Tekst.

Endre maler, marger, retning eller sidestørrelse, konfigurere støttelinjer
for publikasjon, bruke valg, finne et hoveddokument

Sideutforming

Gruppene Mal, Utskriftsformat, Oppsett, Skjemaer og Sidebakgrunn.

Utskriftsfletting og e-postfletting

Masseutsendelser

Gruppene Start, Skriv og sett inn felt, Forhåndsvis resultater og Fullfør.

Kjøre stavekontroll, gjøre oppslag på nettet, oversette tekst, angi språk

Se gjennom

Gruppene Korrektur og Språk.

Normal-/hoveddokumentvisning, oppsettvisning, vise støttelinjer,
linjaler, grafikkbehandling

Visning

Gruppene Visninger, Oppsett og Vis.

Legge til bilder

Bytte bilder

Du kan enkelt sette inn bilder fra hvor som helst i Publisher 2013, uansett om de er
på datamaskinen, i utklippsgalleriet på Office.com eller et annet sted på nettet.

Du kan enkelt bytte ut ett bilde i oppsettet med et annet, uansett om begge er på
samme side eller ett er i kladdeområdet.
Merk det første bildet, og dra deretter fjellikonet som vises på det andre bildet.
Når du ser den rosa uthevede kantlinjen rundt bildet, slipper du museknappen.

Når du setter inn flere bilder samtidig, plasseres de i en kolonne i kladdeområdet.
Fra kladdeområdet kan du dra et bilde til siden i publikasjonen, og dra det av igjen
eller bytte det med et annet bilde hvis du ikke liker det.

Legge til bildeeffekter

Legge til teksteffekter

Publisher 2013 har flere nye bildeeffekter. Du kan bruke skygger, glød, myke kanter,
gjenspeilinger, skråkanter og 3D-rotasjoner på bildene.

Du kan bruke de nye teksteffektene i Publisher til å gjøre publikasjonene mer
visuelt tiltalende. Velg mellom skygger, gløder, gjenspeilinger og skråkanter.

Du kan bruke ønsket effekt ved å merke bildet og deretter klikke Bildeeffekter i
kategorien Bildeverktøy – Format.

Du kan bruke ønsket effekt ved å merke teksten og deretter klikke Teksteffekter i
kategorien Tekstboksverktøy – Format.

Bruke bilder som
sidebakgrunner

Fotosenterutskrift

Bilder kan fungere som praktfulle bakgrunner i publikasjoner. Høyreklikk et bilde,
velg Bruk på bakgrunn, og velg deretter Fyll, slik at bildet fyller hele siden, eller
velg Side ved side hvis du vil legge til flere kopier av bildet i bakgrunnen.

Du kan nå lagre publikasjonene spesifikt for fotoutskrift. Hver side i
publikasjonen eksporteres som et JPEG-bilde som du deretter kan laste opp til et
fotosenternettsted for utskrift.

Fotoutskrift via nettet har aldri vært like enkelt som med de innebygde
alternativene for Pakk ned i Publisher 2013.

