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Word 2013 Grundlæggende Martin Simon Hent PDF Microsoft Word 2013 (herefter Word 2013) er et
fantastisk program til tekstbehandling, som kan det hele og så lidt til. Denne bog Word 2013 Grundlæggende

handler om alt det grundlæggende inden for tekstbehandling med Word 2013. Hvis du er ny inden for
tekstbehandling og Word 2013, vil jeg anbefale, at du læser bogen "Word 2013 For nye brugere", som

allerede er udkommet på Forlaget TextMaster – både i en pdf-udgave og en epub-udgave.

Målgruppen for denne bog
Denne bog handler om det grundlæggende omkring tekstbehandling i Word 2013. Det gælder bl.a.

Typografier, formater med et tema, orddeling, indryk-funktionen, sektioner, arbejde med tabeller, arbejde med
grafik, sidehoved og sidefod, formatere tekst og billeder med spalter, arbejde med Skabeloner plus meget

mere.

Dette er den anden bog om Word 2013 i en serie på tre bøger, så der er gjort plads til, at du kan få en grundig
gennemgang af de grundlæggende funktioner i Word 2013.
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