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Office til iPad Jørgen Koch Hent PDF Med Office til iPad er du ikke længere bundet til dit skrivebord.
Microsofts Office-apps giver dig nemlig mulighed for at arbejde hvor som helst – bare du har din iPad med

dig.

Dette hæfte giver dig en overskuelig gennemgang af de tre Office-apps: Word, Excel og PowerPoint til iPad.
Desuden præsenteres du for de funktioner, de tre populære apps har tilfælles.

Du lærer bl.a. at finde rundt i de forskellige apps, at oprette og redigere Office-dokumenter og at arbejde med
alle de forskellige funktioner, du finder i de tre apps.

Hæftet kan både læses af nye Office-brugere og af brugere, der er vant til at arbejde på computeren i de fulde
versioner af Office-programmerne.

Du kan hente de tre apps gratis fra Apples App Store, men disse versioner bruges kun til at læse i Office-
dokumenter, der allerede er oprettet (fx dokumenter, som du har oprettet på din computer). Hvis du ønsker at
oprette og redigere i dokumenter, skal du købe et Office 365-abonnement. Hæftet her kræver, at du allerede

har installeret de tre apps.
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