IT-lösningar

Seminarium Nyheterna Office 2010
Allmänna nyheter










Introduktion till nya
gränssnittet
Backstage – versionshantering
Anpassa menyflikar
Anpassa snabbåtkomst
Urklipp – ny hantering
SmartArt
Bildhantering
Skärmbildsverktyget
Web Apps

Word 2010






Texteffekter
Snabbdelar
Formulärkontroller
Förbättrad sökfunktion
Tabellhantering

Outlook 2010












Menyfliksområde
Att göra fältet
Sökningar
Konversationshantering
Förhandsgranska bilagor
Kategorier
Snabbsteg
Förhandsgranska
mötesförfrågan
Personfönstret
Nya vyer
Skicka kalender via e-post

Efter att ha arbetat en tid i programmet har du säkert hittat de olika
funktionerna på nya platser. Utan utbildning finns det dock risk att man inte
finner och lär sig alla nya finesser.
Den nya versionshanteraren gör exempelvis att du kan få tillbaka filer som
du har missat att spara. Hanteringen av byggblock är en fantastiskt smidig
funktion i Word och Outlook, nya sätt att visualisera siffror i Excel, verktyg
för att rensa konversationer i Outlook, ny bildhantering är bara några av alla
nya funktioner. Genom att applicera ett tema behövs bara ett klick för att få
dokumenten att anpassas till er grafiska profil. Ett nytt program i Office
2010 är OneNote, som är en elektronisk anteckningsbok. När man lärt sig
den förstår man inte hur man kunnat klara sig utan den!
Ett seminarium om nyheterna i Office är en bra
start när man byter till en ny version. På tre
timmars seminarium får man en bra översikt om
det nya arbetssättet.
Vill du sedan fördjupa dig ytterligare bör man
koncentrera sig på ett program i taget. På en ITutbildning bör gruppen inte vara större än cirka
10 personer men på ett seminarium kam man vara
många fler.
Pris för hela gruppen är:
Hel dag 6 000:Halv dag 4 400:-

Excel 2010







Villkorsstyrd formatering
Miniatyrdiagram
Ny hantering av pivottabeller
Utsnitt
Pivotdiagram
Listhantering

PowerPoint 2010








Layout och bildbakgrund
Hantera avsnitt
Hantera och redigera film
Övergångar – 3D
Filmhantering
Nya animationer
Hämta animering

Mer information finner du på
www.edoctum.se

Kontaktuppgifter
annika.thornlund@edoctum.se
070-329 76 00

