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Publisher for alle - Office 365 Jens Koldbæk Hent PDF Gennem denne titel vil du lære alle de grundlæggende
funktioner i Publisher 2016 at kende. Lær bl.a. at bruge de mange forskellige layoutskabeloner, som

programmet stiller til rådighed.

Med Microsoft Publisher kan du nemt skabe dine egne flotte publikationer til forskellige formål fx visitkort,
invitationer, kataloger eller nyhedsbreve i professionel kvalitet. Kender du i forvejen et eller flere Office-

programmer fra Microsoft, vil du straks føle dig på hjemmebane.

Vi gennemgår brugbare funktioner som at indsætte, formatere og placere objekter som tekstbokse, tabeller og
billeder i en publikation. Du stifter også bekendtskab med begrebet "mastersider", der kan bruges til de
objekter i en publikation, som skal gentages på flere sider. De nævnte teknikker er vigtige at kende, hvad

enten du skaber dit eget layout helt fra bunden, eller du tager afsæt i en af programmets mange
layoutskabeloner.

Endelig kan du læse om, hvordan du sender en publikation i form af en e-mail direkte fra Publisher, og
hvordan du klargør publikationer til trykning på et trykkeri.
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