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Office 2016 Bogen - Office 365 Jørgen Koch Hent PDF Alt du ønsker at vide om Office 2016 og Office 365
Denne bog er din garanti for at få mest mulig ud af Office 2016 programmerne Skype, Outlook, Excel, Word,
PowerPoint. Desuden guider vi dig igennem funktionerne i Office 365 abonnementet, så du får fuldt udbytte

af din investering.

I bogen lærer blandt andet, hvordan du kan lagre dine dokumenter og andre filer i skyen med tjenesten
OneDrive. Når filerne ligger i skyen, er de sikrede i tilfælde af at din computer bryder sammen. Samtidig er
filerne på én gang tilgængelige på både din computer, smartphone og tablet. Desuden kan dokumenter i
skyen let deles med kollegaer eller venner, så I kan samarbejde om udarbejdelsen af den næste rapport,

præsentation eller feriebudgettet.

Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog og er opsat som en kogebog, hvor hver enkelt side beskriver en
enkelt funktion i det pågældende program. Du kan derfor bruge bogen som et opslagsværk, hvor du ikke

behøver læse hele kapitler for at finde det, du søger.
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