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StarOffice Tekstdokument Tina Christensen Hent PDF "En god allround bog om brugen af tekstdokumenter i
StarOffice og OpenOffice, både for begyndere og øvede."- 6 gyldne ugler ud af 6 - Jubii Nyt om Bøger - nr.
11-2004. Dækker tekstbehandlingsdelen af StarOffice 6 & 7 og OpenOffice. Behandler både de danske og

engelske programversioner! Hvis du gerne vil lære at bruge det gratis tekstbehandlingsprogram i OpenOffice
eller allerede benytter OpenOffice eller StarOffice, har du her en god lærebog samt et effektivt og omfattende
opslagsværk. Begyndere får stor glæde af de mange eksempler og kan løfte sine evner op til superbruger med
bogen ved hånden. Øvede brugere får et opslagsværk til hjælp i det daglige arbejde med tekstbehandling i en

overkommelig og overskuelig bog. Bogen er også et rigtigt godt supplement til et kursusforløb, hvor
kursisterne har mulighed for at læse videre og få yderligere viden om programmet. Bogen omhandler de

væsentligste funktioner og metoder i tekstbehandlingen. Det er bl.a.

· Åbne, gemme og udskrive dokumenter

· Gem i PDF-formatet

· Skrive, markere og rette i tekst

· Klippe, kopiere og erstatte tekst

· Formatere tekst og afsnit med tabulatorer, indrykninger, farver og rammer

· Opsætte sider med kolonner, grafikplacering, sidehoved og sidefod

· Punktopstilling med flere niveauer

· Kapitelnummerering

· Tabeller med låsning af celler og områder

· Skabeloner med typografier

· Felter og formularer

· Stikordsregister og indholdsfortegnelse

· Fod- og slutnoter

· Bogmærker og krydshenvisninger

· Brevfletning og adressekartotek

· Stavekontrol, synonymordbog, autotekster og autokorrektur

· Hoved- og underdokumenter til at samle store tekstdokumenter

· Makroer til automatisering af daglige gentagelser

· Import af tekst, grafik m.v. fra andre programmer

· Liste med genvejstaster
Bogens rigt illustrerede eksempler gør det nemt at lære sig nye avancerede emner i StarOffice og OpenOffice

Tekstdokument. Forfatteren har sammenlignet de danske og engelske versioner, og alle de engelske
betegnelser er også med i bogen, hvilket er til stor hjælp for brugere af den engelske programversion. Om

forfatteren Tina Christensen har siden 1996 undervist tusindvis af kursister og har undervist i StarOffice siden
den kom på det danske marked. Forfatteren har med sin pædagogiske baggrund og sin store viden om
programmet ønsket at give brugerne en bog, der dækker hele tekstbehandlingsdelen både for dem, der



benytter den danske og den engelske programflade.
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