Ghid de pornire rapidă
Microsoft OneNote 2013 arată diferit de versiunile anterioare, așa că am creat
acest ghid pentru a vă ajuta să minimizați curba de învățare.

Comutați între modul tactil și mouse
Dacă utilizați OneNote pe un dispozitiv tactil, puteți adăuga
acest comutator pe bara de instrumente Acces rapid.

Afișați sau ascundeți panglica
Faceți clic pe orice filă de panglică pentru a afișa comenzile sale. Pentru a o menține
deschisă, faceți clic pe pictograma mică de fixare în partea din dreapta jos.

Vizualizați sau comutați între conturi online
Faceți clic pe ID-ul de cont pentru a modifica setările sau
a comuta între conturi.

Gestionați fișiere
Deschideți, creați, partajați și
imprimați note. De asemenea,
puteți modifica setările de cont aici.

Găsiți note
Utilizați caseta Căutare pentru
a găsi ceva în blocnotesuri sau
apăsați CTRL+E.

Afișați blocnotesuri
Faceți clic pe pictograma
blocnotes pentru a vedea toate
blocnotesurile deschise.

Creați pagini
Faceți clic pe Adăugare pagină
pentru a insera o pagină nouă.

Afișarea containerelor de note
Treceți cu mouse-ul peste orice
text pentru a afișa containerul
său. Prindeți bara de sus pentru
a-l deplasa.

Etichetați informațiile
importante
Creați liste de priorități și
organizați notele cu etichete care
pot fi căutate instantaneu.

Vizualizați o pagină completă
Faceți clic pe săgeata dublă
pentru Vizualizarea paginii
complete.

Scrieți de mână, desenați și
schițați
Luați notițe cu propriul scris de
mână pe un PC cu tehnologie
tactilă.

Păstrați notele în cloud
Dacă sunteți utilizator nou de OneNote, vi se va solicita să vă conectați la cloud,
acolo unde OneNote va crea primul dvs. blocnotes. Puteți utiliza contul Microsoft
(de exemplu, MSN, Hotmail sau Messenger) cu OneNote. Dacă nu aveți deja un
cont, puteți crea unul gratuit.

Păstrarea blocnotesurilor în cloud înseamnă că le puteți accesa de aproape oriunde,
cum ar fi de pe orice alte computere pe care le utilizați, de pe telefon, de pe o
tabletă sau chiar dintr-un browser web.

Ce s-a întâmplat cu fila
Partajare?
Dacă faceți upgrade la OneNote 2013 de la o versiune mai veche, probabil că aveți cel
puțin un blocnotes stocat pe computer. Puteți muta cu ușurință aceste note online
pentru a le putea accesa de oriunde. Faceți clic pe Fișier > Partajare pentru a începe.

OneDrive este cea mai bună și mai simplă opțiune pentru notele dvs. personale.
Dacă lucrați într-o organizație care utilizează SharePoint pentru a colabora online,
puteți face clic pe butonul Adăugați un loc de pe acest ecran pentru a configura
contul dvs. SharePoint existent.
Toate blocnotesurile OneNote pe care le stocați online sunt păstrate ca private dacă
nu acordați altor persoane permisiunea de a vizualiza folderele în care sunt stocate
blocnotesurile.

Lucruri pe care este posibil să le căutați
Utilizați lista de mai jos pentru a găsi unele dintre cele mai comune instrumente și comenzi din OneNote 2013.

Faceți
clic pe...

Apoi căutați în...

Deschiderea, crearea, partajarea, conversia, exportul, trimiterea sau imprimarea
notelor

Fișier

Vizualizarea Backstage (faceți clic pe comenzi în panoul din stânga).

Aplicarea unei formatări la text, aplicarea de etichete de note și trimiterea prin e-mail
a unei pagini de blocnotes

Pornire

Grupurile Text simplu, Stiluri, Etichete și E-mail.

Inserarea de tabele, imagini, linkuri, fișiere, clipuri audio și video sau aplicarea de
șabloane de pagină

Inserare

Grupurile Tabele, Fișiere, Imagini, Linkuri, Înregistrare și Pagini.

Desenarea de schițe sau forme, luarea de notițe cu propriul scris de mână,
particularizarea stilourilor, rotirea obiectelor sau conversia cernelii în text

Desenare

Grupurile Instrumente, Forme și Editare.

Marcarea notelor drept citite sau necitite, găsirea notelor după autor, vizualizarea
versiunilor de pagini și a istoricului sau golirea Coșului de reciclare blocnotes

Istoric

Grupurile Necitite, Autori și Istoric.

Verificarea ortografiei, efectuarea de cercetări online, traducerea textului, protejarea
notelor cu o parolă sau luarea de note legate

Revizuire

Grupurile Ortografie, Limbă, Secțiune și Note.

Maximizarea spațiului pe ecran, activarea și dezactivarea liniilor de riglă și a titlurilor
de pagină, setarea marginilor paginii, zoom în pagină sau crearea de Note rapide

Vizualizare

Grupurile Vizualizări, Inițializare pagină, Zoom și Fereastră.

Pentru...

Economisirea timpului cu
șabloane
Șabloanele OneNote pot oferi paginilor din blocnotes un aspect consistent,
aplicând fundaluri colorate și decorative. Șabloanele vă pot economisi timpul și
prin adăugarea de conținut funcțional în pagini, cum ar fi liste cu lucruri de făcut,
calendare, planificatoare și formulare care se pot completa sau particulariza.

Unde este butonul Salvare?
OneNote nu are o comandă Salvare, deoarece salvează automat totul, pe măsură
ce lucrați, indiferent cât de mici sau mari sunt modificările. Astfel, vă puteți gândi la
planuri și idei, nu la fișierele de pe computer.

Exportul notelor oricând aveți
nevoie
Dacă trebuie să trimiteți un instantaneu al unei pagini de note (sau o secțiune sau
un blocnotes întreg) unei persoane care nu are OneNote, puteți exporta cu ușurință
un instantaneu static al acestor note, făcând clic pe Fișier > Export și selectând
formatul dorit.

Puteți răsfoi prin colecția de șabloane predefinite,
făcând clic pe Inserare > Șabloane de pagină.
În panoul de activități Șabloane, faceți clic pentru
a extinde oricare dintre categorii, apoi faceți clic pe
fiecare nume de șablon pentru a-l vizualiza. Când
ați găsit un șablon care vă place, puteți începe să
luați note pe pagina sa.
Puteți să personalizați oricare dintre șabloanele
predefinite pentru a se potrivi nevoilor dvs. sau să
descărcați mai multe șabloane gratuite vizitând
site-ul web OneNote la Office.com.
Dacă doriți, puteți chiar crea propriile proiecte de
șabloane din oricare dintre paginile blocnotesului.

Captura oricăror elemente cu
Decupări de ecran

Întâlnirea cu noul instrument
Trimitere la OneNote

O modalitate simplă de a aduce
elemente în OneNote este de
a insera o decupare de ecran,
care vă permite să capturați
orice element de pe ecranul
computerului, astfel încât să-l
puteți păstra ca parte a notelor.

Pe tastatură, țineți apăsată tasta Windows, apoi apăsați tasta N pentru a lansa
instrumentul reproiectat Trimitere la OneNote, care facilitează mai mult ca oricând
importul de informații aleatoare din alte programe și fișiere în notele dvs.

Începeți prin a aduce în vizualizare tot ce doriți să capturați, de exemplu, un itinerar
de călătorie din Internet Explorer sau o diagramă dintr-o foaie de calcul Excel.
Comutați la OneNote, apoi faceți clic pe Inserare > Decupare de ecran. Imediat
ce ecranul se estompează, iar OneNote dispare, glisați o selecție peste ceea ce
doriți să capturați.
Când eliberați butonul mouse-ului, o imagine a regiunii de ecran selectate este
trimisă la OneNote, unde puteți muta sau redimensiona imaginea exact așa cum
doriți să apară în note.

Aici puteți să creați o decupare de ecran fără a comuta între aplicații, să
importați pagini web întregi sau documente în note sau să creați note adezive
rapide care devin automat parte a blocnotesului.
Puteți să faceți clic pe butoanele de comandă din instrumentul Trimitere la
OneNote sau să utilizați comenzile rapide de la tastatură suplimentare care
sunt afișate între paranteze lângă fiecare comandă (de exemplu, apăsați S
pentru a crea o decupare de ecran).
Utilizarea instrumentului Trimitere la OneNote este opțională, ceea ce înseamnă
că puteți să-l păstrați în funcțiune în timp ce sunteți în mijlocul unui proiect de
cercetare, apoi să-l dezactivați din nou când nu aveți nevoie de acesta.

Cum lucrați cu persoane care nu au OneNote 2013
Iată câteva lucruri de reținut atunci când partajați sau faceți schimb de fișiere cu persoane care utilizează o
versiune mai veche de OneNote.

În OneNote 2013...

Ce se întâmplă?

Ce trebuie să fac?

Deschideți un blocnotes
care a fost creat cu
OneNote 2007.

Blocnotesul se deschide în OneNote 2013, însă veți vedea cuvintele
[Mod compatibilitate] pe bara de titlu. Acest lucru vă spune că
blocnotesul este salvat în prezent în formatul vechi de fișier, care nu
recunoaște caracteristici mai noi, cum ar fi ecuațiile matematice, notele
legate, subpaginile cu niveluri multiple, controlul versiunilor și Coșul de
reciclare blocnotes.

Înainte de a efectua conversia unui blocnotes mai vechi la cel mai
nou format de fișier, gândiți-vă dacă aveți de colaborat cu persoane
care încă mai utilizează OneNote 2007. Dacă răspunsul este da, se
recomandă să continuați lucrul în Modul de compatibilitate.

Dacă doriți să utilizați toate caracteristicile disponibile pe care le oferă
OneNote 2013, va trebui să efectuați conversia blocnotesului la cel mai
nou format de fișier.

Dacă nicio persoană cu care partajați note nu utilizează OneNote 2007,
se recomandă să efectuați conversia blocnotesului la formatul cel mai
nou. Pentru aceasta, faceți clic pe Fișier > Informații, apoi faceți clic pe
butonul Setări pentru blocnotesul căruia îi faceți conversia. Faceți clic
pe Proprietăți, apoi pe Conversie în 2010-2013.

Deschideți un blocnotes
care a fost creat cu
OneNote 2010.

Blocnotesul se deschide în OneNote 2013 fără limitări de caracteristici.

Nu este necesară nicio conversie a formatului de fișier. Blocnotesurile
create în formatele OneNote 2010 și OneNote 2013 pot fi partajate și
utilizate împreună fără nicio conversie.

Efectuați conversia
blocnotesului la formatul
OneNote 2007.

Retrogradarea unui blocnotes la OneNote 2007 dezactivează
caracteristicile mai recente care sunt disponibile în OneNote 2013
(inclusiv ecuațiile matematice, notele legate, subpaginile cu niveluri
multiple, controlul versiunilor și Coșul de reciclare blocnotes), dar acest
lucru face blocnotesul compatibil pentru partajarea cu alte persoane
care încă mai utilizează OneNote 2007.

După conversia unui blocnotes din OneNote 2013 la formatul mai vechi
OneNote 2007, nu uitați să inspectați paginile în care este posibil să
fi utilizat caracteristici mai noi, cum ar fi ecuațiile matematice, notele
legate și subpaginile cu niveluri multiple. Conținutul care a fost creat
de caracteristici mai noi poate să nu fie vizibil sau editabil atunci când
blocnotesul este retrogradat la formatul OneNote 2007.

