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Excel 2013 Jes Nyhus Hent PDF * Nemt overblik over Excel * Opret formler og indsæt funktioner * Tilpas
programmet med dine egne faner og grupper * Brug SkyDrive til at hente dine regneark, uanset hvor du er *

Indsæt flotte diagrammer * Lær hurtigt med trin for trin-eksempler Dette hæfte giver dig en hurtig
introduktion til de mange muligheder i Excel 2013. Uanset om du er begynder eller erfaren bruger, får du
nyttige tip til at arbejde med regneark. Du lærer at navigere rundt i brugerfladen, arbejde med formler og
formater samt indsætte funktioner i regnearket. Excel giver dig mulighed for at oprette dine egne faner og

grupper, der indeholder de kommandoer, du bruger mest. Se i hæftet, hvordan du gør det. Du lærer at indsætte
diagrammer, vælge diagramtype og formatere dine diagrammer, så de ser overskuelige og indbydende ud.

Endelig kan du læse om SkyDrive, der gør det muligt at gemme dine regneark og andre filer i skyen. Hvis du
bruger en anden computer, kan du nemt hente dine regneark fra SkyDrive.
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