PowerPoint 2016
Hurtigstartveilding
Er PowerPoint 2016 nytt for deg, eller har du oppgradert fra en tidligere versjon? Lær det grunnleggende ved å bruke denne veiledningen.
Verktøylinje for hurtigtilgang
La favorittkommandoene dine
være synlige permanent.

Utforske båndet
Se hva PowerPoint 2016 kan gjøre ved å klikke båndfanene
og utforske både nye og velkjente verktøy.

Oppdage kontekstavhengige kommandoer
Velg tekstbokser, bilder eller andre objekter i en
presentasjon for å vise ytterligere faner.

Rotere objekter
Du kan fritt kontrollere plasseringen
av tekstbokser, bilder og andre valgte
objekter.

Dele arbeidet ditt med andre
Logg på med skykontoen din hvis du vil dele
arbeidet ditt med andre personer.

Vise eller skjule båndet
Trenger du mer plass på
skjermen? Du kan velge å vise
eller skjule båndet ved å klikke
pilen.

Navigere og organisere
Bytt til en lysbildeminiatyr
ved å klikke den, eller flytt et
lysbilde opp eller ned i listen
ved å dra det.

Starte fremvisningen
Klikk her hvis du vil presentere
fra det gjeldende lysbildet,
eller klikk Lysbildefremvisningfanen på båndet.

Legge til notater og
kommentarer
Spor tilbakemeldinger mens du
lager utkast av presentasjonen,
og ha lett tilgang til viktige
fakta mens du presenterer.

Endre visning
Bytt mellom visninger ved å
klikke på statuslinjeknappene,
eller bruk zoom-glidebryteren
til å forstørre lysbildene til
ønsket størrelse.

PowerPoint 2016
Opprette noe

Finne nylig brukte filer

Begynn med en Tom presentasjon, og kom i gang med arbeidet. Eller spar masse
tid ved å velge og deretter tilpasse en mal som ligner på det du trenger. Klikk Fil >
Ny, og velg eller søk deretter etter malen du ønsker.

Uansett om du jobber med filer lagret på PC-ens lokale harddisk eller benytter deg
av ulike skytjenester, kan du finne de siste brukte presentasjonene og filer du har
festet til listen, ved å klikke Fil > Åpne.

Holde deg tilkoblet

Angi innstillinger

Må du jobbe mens du er på farten og bruke ulike enheter? Klikk Fil > Konto for å
logge deg på og få tilgang til de siste brukte filene overalt, på alle enheter, takket
være sømløs integrering mellom Office, OneDrive, OneDrive for Business og
SharePoint.

Er det noe som ikke fungerer som forventet? Det er enkelt å endre og tilpasse
alternativer når som helst. Klikk Fil > Alternativer, og sett deretter PowerPoint
2016 opp slik du ønsker.

PowerPoint 2016
Endre oppsettet

Formatere figurer med presisjon

Gode presentasjoner har en struktur som er tilpasset punktene som blir presentert.
Bytt ting rundt for å få dem til å passe – bokstavelig eller billedlig. Klikk Oppsett på
Hjem-fanen, og bla deretter gjennom de tilgjengelige alternativene. Nye lysbilder
tar i bruk det gjeldende oppsettet, som du enkelt kan erstatte med et nytt.

Ved hjelp av de omfattende formateringsverktøyene i PowerPoint kan du oppnå
presis formatering av bilder, figurer og objekter. Begynn med å merke et utvalg
på det gjeldende lysbildet. Klikk knappen Formater figur nederst til høyre i
båndgruppen Tegning på Hjem-fanen.

Ha lysbildenotater lett tilgjengelig
Hvis du skal gi en god saklig presentasjon, må du kunne støtte poengene dine
med fakta. Unngå å overvelde publikumet ditt ved å inkludere hver minste detalj
i lysbildene. I stedet kan du skrive ned viktige tall og fakta i Notater-ruten der du
enkelt kan finne dem – både når du øver og når det virkelig gjelder.

PowerPoint 2016
Dele arbeidet ditt med andre

Få hjelp med PowerPoint

Hvis du vil invitere andre til å vise eller redigere presentasjonene dine i skyen,
klikker du Del-knappen øverst til høyre i appvinduet. I Deling-ruten kan du få en
delingskobling eller sende invitasjoner til personene du velger.

Skriv inn et nøkkelord eller en frase i boksen Fortell meg hva du vil gjøre på
båndet for å finne PowerPoint-funksjonene og -kommandoene du ser etter. Du kan
også lese Hjelp-innhold eller gjøre et smartoppslag på Internett.

Få andre hurtigstartveiledninger

Sende oss tilbakemeldinger

PowerPoint 2016 er bare én av de nye appene i nye Office 2016. Gå til
http://aka.ms/office-2016-guides hvis du vil laste ned våre gratis
hurtigstartveiledninger for favorittene dine blant Office-appene.

Liker du PowerPoint 2016? Har du en idé som kan gjøre det enda bedre? Klikk Fil >
Tilbakemelding for å åpne appen Windows-tilbakemelding, der du kan sende ros,
ris eller ideer direkte til utviklerteamet til PowerPoint.

Hvis du vil gi tilbakemeldinger om veiledningene våre, kan du sende inn
kommentarer nederst på nedlastingssiden. Takk!

