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Word2000 for begyndere 2 Jens Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Dette hæfte er det andet i en række om
det grundlæggende arbejde med Word. I hæftet er hovedvægten lagt på spaltetekst, WordArt, siderammer og

rammer i tekst.

Det første hæfte ("Word for begyndere 1") indeholder skærmbilledets opbygning, værktøjsliniernes og
menuliniens placering. Anvendelsen af kommandoknapperne på de tre værktøjslinier, Standard, Format og

Sidehoved og sidefod, er her detaljeret gennemgået, dog uden at alle kommandoer herfra anvendes i
øvelserne. Det anbefales at man gennemgår dette hæfte først, idet der i dette hæfte forudsættes, at man er

bekendt med kommandoerne.

Hæftet indeholder:
Værktøjslinierne Standard, Format, Sidehoved og sidefod , WordArt · Siderammer og rammer i tekst ·

Skygger og skyggeindstillinger · 3D og 3D-indstillinger for WordArt · Sideopsætning · Afsnitsindrykning ·
Tvungen sideskift · Tvungen sektionsskift · Tvungen spalteskift · Formatering af tekst.
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