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Arbejd smartere med Office 365 Jørgen Koch Hent PDF Forlaget skriver: Få mere ud af Microsofts smarte
tjeneste Office 365, som giver dig adgang til Office-programmerne på abonnementsbasis. Lær hvordan du kan
lagre dokumenter og andre filer med tjenesten OneDrive. Dette kan sikre dine filer hvis fx computeren bryder

sammen og gør dine dokumenter tilgængelig på både din computer, smartphone og tablet.

Med Office 365 er programmerne blevet langt tættere integreret. Det skal du selvfølgelig udnytte, og det
hjælper vi dig med.

Du får en grundig introduktion i, hvordan du kommer i gang med Office 365 og lærer at arbejde med
programmerne på kryds og tværs af hinanden.

Herefter gennemgår vi både Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote og Skype i et letforståeligt og
tilgængeligt sprog, så du bliver mere fortrolig med arbejdet i applikationerne. Undervejs er der inkluderet
masser af tips og tricks, som sikrer, at du får mest muligt ud af alle de smarte funktioner i Office 365-

programmerne.
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