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În acest ghid
Microsoft OneNote 2010 arată foarte diferit față de OneNote 2007, astfel încât am creat acest ghid pentru a vă ajuta să minimizați curba învățării. Citiți-l pentru
a cunoaște părțile esențiale ale noii interfețe, pentru a descoperi instruirea gratuită OneNote 2010, pentru a găsi caracteristici precum panoul de activități
Șabloane sau caseta de dialog Opțiuni, pentru a înțelege cum să faceți schimb de note cu alte persoane care nu au încă OneNote 2010 și pentru a afla cum să
obțineți acces la caracteristicile complexe.
Grupurile panglicii

Bara de instrumente Acces rapid

Filele panglicii

Comenzile afișate aici sunt mereu vizibile. Aveți posibilitatea să
adăugați comenzile dvs. preferate la această bară de instrumente.

Faceți clic pe orice filă din panglică pentru
a afișa butoanele și comenzile sale.

Fiecare filă din panglică conține grupuri, iar fiecare grup conține un set
de comenzi înrudite. Aici, grupul Etichete conține comenzi pentru
aplicarea, modificarea și căutarea etichetelor de note.

Vizualizarea Backstage
Faceți clic pe fila Fișier pentru
a intra în vizualizarea Backstage,
unde aveți posibilitatea să
deschideți, să creați, să partajați,
să imprimați și să gestionați
blocnotesuri.

Afișarea Panglicii
Când porniți pentru prima dată
OneNote 2010, panglica este
ascunsă, pentru a maximiza spațiul
în care luați note.

Căutarea instantanee

Pentru a ieși din vizualizarea
Backstage, faceți clic pe orice filă
a panglicii.

Crearea de secțiuni noi

Găsiți imediat aspecte din note, introducând o expresie
sau un cuvânt cheie în caseta Căutare.

Faceți clic pe butonul Secțiune
nouă pentru a adăuga noi file de
secțiune la blocnotesul curent.

File de panglică contextuale

Note neclasificate

Unele file apar în panglică numai atunci când aveți
nevoie de ele. De exemplu, dacă inserați sau selectați
un tabel, veți vedea Instrumente tabel, care include
o filă suplimentară în panglică, denumită Aspect.

Faceți clic pe acest buton în
partea de jos a Barei de navigare
pentru a deschide o secțiune
specială, care conține notele pe
care le-ați colectat din alte
programe.

Faceți clic pe această pictogramă
sau apăsați CTRL+F1 pentru
a ascunde sau a afișa panglica,
oricând.
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Introducere în OneNote 2010
Dacă utilizați Microsoft OneNote de mai mult timp, vă veți întreba cu
siguranță unde să găsiți comenzile și butoanele din bara de instrumente
OneNote 2007 în OneNote 2010.
Avem multe resurse gratuite disponibile pentru a vă ajuta să învățați
OneNote 2010, inclusiv cursuri de instruire și ghiduri pentru trecerea de la
meniu la panglică. Pentru a găsi aceste materiale, faceți clic pe fila Fișier în
fereastra principală a programului, apoi faceți clic pe Ajutor. Apoi, sub
Asistență, faceți clic pe Pornire.

Unde se află meniurile și barele mele de
instrumente?
În OneNote 2010, în partea de sus a ferestrei principale a programului se
întinde o bandă lată. Aceasta este panglica, care înlocuiește vechile
meniuri și bare de instrumente. Fiecare filă de pe panglică are butoane și
comenzi diferite, care sunt organizate în grupuri ale panglicii.
Când deschideți OneNote 2010, se afișează fila Pornire a panglicii.
Această filă conține multe dintre comenzile cel mai frecvent utilizate în
OneNote. De exemplu, primul lucru pe care îl veți vedea în partea din
stânga a filei este grupul Clipboard, cu comenzile Lipire, Decupare și
Copiere, precum și Descriptorul de formate.

În grupul Text simplu de lângă acesta, veți găsi comenzile pentru a face
textul aldin sau cursiv, urmate de grupul Stiluri, cu comenzi de aplicare
rapidă a formatării textului pentru titluri și corpul de text.
Pe pagina Web care se deschide, faceți clic pe linkurile la elementele care
vă interesează. În special, ghidul interactiv meniu-la-panglică vă ajută să
economisiți timp. Când faceți clic pe orice comandă OneNote 2007,
aceasta vă arată exact unde este amplasată comanda respectivă în
OneNote 2010.

Panglica își ajustează aspectul pentru a se potrivi dimensiunii și rezoluției
ecranului computerului dvs. Pe ecranele mai mici, unele grupuri ale
panglicii pot să afișeze doar numele grupului, nu și comenzile. În acest
caz, pur și simplu faceți clic pe mica săgeată de pe butonul de grup pentru
a afișa comenzile.
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Lucruri pe care este posibil să le căutați
Priviți tabelul de mai jos pentru a găsi unele dintre lucrurile uzuale și familiare pe care este posibil să le căutați în OneNote 2010. Cu toate că această
listă nu cuprinde totul, este un loc potrivit pentru început. Pentru a găsi lista completă a comenzilor OneNote 2010, faceți clic pe fila Fișier, faceți clic
pe Ajutor, apoi pe Introducere.

Pentru...

Faceți clic pe... Apoi căutați în...

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

Vizualizarea Backstage (faceți clic pe linkurile din partea din stânga
a acestei vizualizări)

Aplicarea unei formatări la text sau aplicarea și găsirea etichetelor de
note

Grupurile Text simplu, Stiluri și Etichete

Inserarea tabelelor, imaginilor, linkurilor, fișierelor, elementelor audio și
video sau a ecuațiilor

Grupurile Tabele, Imagini, Linkuri, Fișiere, Înregistrare și
Simboluri

Trimiterea unei pagini prin poșta electronică, partajarea blocnotesurilor
noi sau existente

Grupurile Poștă electronică și Blocnotes partajat

Trasați sau ștergeți schițe, scrieri de mână sau forme, particularizați
creioane,creați un spațiu de scriere pe o pagină, rotiți obiecte sau
efectuați conversia cernelii la text

Grupurile Instrumente, Inserare forme, Editare și Conversie

Verificarea ortografiei, cercetarea, traducerea textului sau luarea de
notițe legate

Grupurile Corectare ortografică, Limbă și Note

Maximizarea spațiului pe ecran, afișarea sau ascunderea liniilor de riglă și
a titlurilor de pagină, setarea dimensiunii pentru pagină și margini,
mărirea sau micșorarea paginii sau crearea de note laterale

Grupurile Vizualizări, Inițializare pagină, Zoom și Fereastră
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Unde este expertul Blocnotes nou?

Ce s-a întâmplat cu Instrumente | Opțiuni?

În OneNote, aveți posibilitatea să lucrați cu mai multe blocnotesuri
simultan. În OneNote 2010, expertul Blocnotes nou din OneNote 2007
a fost înlocuit cu o interfață simplă, amplasată în vizualizarea Backstage.

Căutați setări de program OneNote care vă permit să controlați aspecte
precum locul unde se afișează filele paginii, dacă să fie afișate containere
de note, unde să salveze OneNote copiile de rezervă sau cum sunt
aplicate parolele?

Pentru a începe, faceți clic pe Fișier pentru a deschide vizualizarea Backstage,
apoi faceți clic pe Nou.
Mai întâi, selectați locul unde doriți să stocați noul blocnotes, apoi introduceți
un nume descriptiv (de exemplu, „Rapoarte săptămânale de stare” sau „Grup
de studiu pentru luni”). Alegerea unui nume de blocnotes semnificativ este
important îndeosebi dacă veți partaja noul blocnotes cu alte persoane. În
continuare, selectați sau verificați unde ar trebui stocat noul blocnotes în
locația selectată, apoi faceți clic pe Creare blocnotes.

Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni. Astfel se deschide caseta de
dialog Opțiuni OneNote, unde aveți posibilitatea să particularizați setările
și preferințele OneNote.

Unele setări din caseta de dialog Opțiuni OneNote se aplică doar la
OneNote. Alte preferințe (de exemplu, schema de culori) se vor aplica la
toate celelalte programe Microsoft Office 2010 pe care le-ați instalat.
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Păstrați comenzile preferate la îndemână

Creați file sau grupuri de panglică proprii

Bara de instrumente Acces rapid din
colțul din stânga sus al ferestrei de
program OneNote oferă comenzi
rapide la comenzile pe care le veți utiliza
cel mai frecvent.

Aveți
posibilitatea
să
particularizați
comenzile din panglică prin plasarea de
butoane în grupurile din panglică acolo
unde doriți să apară sau prin crearea de file
de panglică ale dvs. proprii.

Prin adăugarea de butoane la această
bară de instrumente, mențineți vizibile
și la îndemână întotdeauna toate
comenzile preferate, chiar și atunci când
comutați între filele panglicii.

Faceți clic cu butonul din dreapta pe orice
grup din panglică, apoi faceți clic pe
Particularizare Panglică. În caseta de dialog
Opțiuni OneNote, aveți posibilitatea să
adăugați comenzi la propriile dvs. file sau
grupuri.

Faceți clic pe săgeata în jos de lângă Bară de instrumente Acces rapid
pentru a activa sau a dezactiva oricare dintre comenzile listate în meniul
de comenzi rapide. Dacă comanda pe care doriți să o adăugați nu se
afișează în listă, comutați la fila din panglică unde apare acel buton și apoi
faceți clic cu butonul din dreapta pe el acolo. În meniul de comenzi rapide
care apare, faceți clic pe Adăugare la bara de instrumente Acces rapid.

Nu toate comenzile OneNote mai vechi apar
pe panglică, dar acestea sunt încă
disponibile. Dacă unele dintre acestea vi se par indispensabile, adăugațile pur și simplu la panglică sau la Bara de instrumente Acces rapid.
În caseta de dialog Opțiuni OneNote, în lista Alegere comenzi de la,
selectați Comenzi care nu se află în panglică. În continuare, găsiți
comanda pe care o doriți și adăugați-o la un grup particularizat sau la
o filă de panglică particularizată.
Dacă faceți o greșeală, nu vă
speriați. Aveți posibilitatea să
utilizați butonul Reinițializare dacă
doriți să reveniți la setările
implicite („din fabricație”).
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Prezentarea Sfaturilor pentru taste
OneNote 2010 furnizează comenzi rapide de la tastatură pentru panglică,
numite Sfaturi pentru taste, pentru a vă da posibilitatea să efectuați rapid
activități, fără a utiliza mouse-ul.

Ce s-a întâmplat cu sesiunile de partajare
live?
Caracteristica Sesiune partajare live care a fost introdusă în OneNote 2007
a fost suspendată în favoarea unor numeroase caracteristici noi și
îmbunătățiri pentru blocnotesurile partajate din OneNote 2010.
Dacă Sesiunile de partajare live v-au solicitat să vă descurcați cu adrese IP, cu
parole temporare și cu anumite ore de luare a notelor, OneNote 2010 vă
permite să partajați și să utilizați blocnotesurile mai simplu și practic de
oriunde, chiar și dintr-un browser Web standard.

Pentru a afișa pe panglică Sfaturi pentru taste, apăsați tasta ALT.
Apoi, pentru a comuta la o filă din panglică utilizând tastatura, apăsați
tasta literei afișate sub acea filă. În exemplu de mai sus, ați apăsa pe N pentru
a deschide fila Inserare, pe S pentru a deschide fila Partajare, pe D pentru
a deschide fila Desenare etc.
După ce ați comutat la o filă din panglică în acest mod, toate Sfaturile pentru
taste asociate respectivei file vor apărea pe ecran. Apoi, aveți posibilitatea să
finalizați combinația apăsând tasta finală pentru comanda pe care doriți să
o utilizați.
Pentru a reveni înapoi cu un nivel în timp ce sunteți într-o combinație,
apăsați tasta ESC. Dacă procedați astfel de mai multe ori la rând, anulați
modul Sfaturi pentru taste.
Numeroase comenzi rapide de la tastatură din OneNote 2007 sunt
disponibile încă în OneNote 2010. De exemplu, CTRL+F încă activează caseta
Căutare și ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA indentează încă textul selectat
la dreapta.
Pentru o listă de comenzi rapide de la tastatură OneNote 2010, apăsați pe F1
în timp ce vă aflați în OneNote, apoi căutați „comenzile rapide de la
tastatură” din Ajutorul OneNote.

Pentru blocnotesurile partajate, OneNote 2010 introduce capacitatea de
a edita note partajate offline și de a le sincroniza mai târziu, de a evidenția
note necitite, de a afișa informații despre autor, de a căuta după autor, de
a afișa și a gestiona un istoric al versiunilor de pagini și de a utiliza un Coș de
reciclare pentru recuperarea notelor șterse.
Pentru a începe să utilizați aceste caracteristici, faceți clic pe fila Partajare din
panglică.
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Cum lucrați cu persoanele care nu au încă OneNote 2010
Blocnotesurile OneNote 2010 utilizează un nou format de fișiere pentru stocarea informațiilor. Dacă persoanele cu care lucrați folosesc versiuni diferite de
OneNote, nu vă îngrijorați. În OneNote 2010 aveți în continuare posibilitatea de a deschide și a edita blocnotesuri mai vechi și de a partaja fișiere cu
persoanele care nu au încă OneNote 2010.

În OneNote 2010...

Ce se întâmplă?

Ce trebuie să fac?

Deschideți un blocnotes care a fost
creat cu OneNote 2007.

În fereastra de program OneNote 2010, veți vedea cuvintele [Mod compatibilitate]
pe bara de titlu.

Pentru a ieși din Modul compatibilitate și a efectua conversia
fișierului 2007 la formatul nou OneNote 2010, faceți clic pe fila
Fișier, apoi faceți clic pe Informații. Faceți clic pe butonul Setări
pentru blocnotesul căruia doriți să îi efectuați conversia, apoi faceți
clic pe Proprietăți. În caseta de dialog Proprietăți blocnotes care se
deschide, faceți clic pe butonul Conversie la 2010.

Aceste cuvinte vă spun că, deși vă aflați în OneNote 2010, practic lucrați încă în formatul de fișier
anterior și nu veți avea posibilitatea să utilizați noile caracteristici OneNote 2010, cum ar fi
ecuațiile matematice, notele legate, subpaginile cu niveluri multiple, versiunile și Coșul de
reciclare, decât după ce efectuați conversia fișierului la formatul de fișier OneNote 2010.

Înainte de a efectua conversia unui blocnotes mai vechi, întrebați-vă
dacă va trebui să colaborați cu persoane care utilizează încă
OneNote 2007 sau dacă blocnotesul este partajat deja cu alte
persoane. Dacă răspunsul este da, se recomandă să continuați să
lucrați în Modul de compatibilitate.

Dacă cineva utilizează programul OneNote 2007 pentru a deschide un blocnotes care este salvat
în noul format OneNote 2010, un mesaj de eroare va informa că blocnotesul a fost creat cu
o versiune mai nouă de OneNote. Persoana respectivă nu va avea posibilitatea să vizualizeze sau
să editeze blocnotesul.

Aveți posibilitatea să efectuați conversia blocnotesului la formatul
OneNote 2007 mai vechi înainte de a trimite sau a partaja
blocnotesul sau să recomandați colaboratorilor să facă upgrade la
OneNote 2010.

Creați un blocnotes nou în
noul format OneNote 2010 sau
efectuați conversia unui blocnotes
vechi la noul format OneNote 2010.

În cazul în care colaboratorii nu pot face upgrade la OneNote 2010
din orice motiv, aceștia pot descărca o versiune de încercare
OneNote 2010 gratuită. Aceasta le permite să editeze blocnotesuri
OneNote 2010 pe o perioadă de timp limitată și să vizualizeze toate
fișierele OneNote pe timp nedefinit. Versiunile de încercare pentru
toate programele Office 2010 sunt disponibile la Office.com.
Salvați documentul ca
fișier OneNote 2007.

Dacă cineva utilizează OneNote 2007 pentru a deschide un blocnotes care a fost salvat în
formatul OneNote 2007 utilizând programul OneNote 2010, blocnotesul se va deschide în mod
normal și nu este necesară nicio conversie ulterioară.

Nu este necesar să efectuați nicio acțiune.
Totuși, în cazul în care continuați să lucrați în formatul
OneNote 2007 mai vechi, rețineți că noile caracteristici
OneNote 2010, cum ar fi ecuațiile matematice, notele legate,
subpaginile cu niveluri multiple, versiunile și Coșul de reciclare,
vor fi indisponibile.

