Quick Reference Card - MS Office 2010

Algemene Sneltoetsen

Word / Excel / Outlook / PowerPoint
Opslaan
Kopiëren
Ongedaan maken
Openen
Nieuw document
Begin document
Einde document
Onderstrepen
Alles selecteren
In-/Uitzoomen

Ctrl + S
Ctrl + C
Ctrl + Z
Ctrl + O
Ctrl + N
Ctrl + Home
Ctrl + End
Ctrl + U
Ctrl + A
Ctrl + Scrollwiel

Ctrl + P
Ctrl + V
Ctrl + X
Ctrl + W
F1
Ctrl + B
Ctrl + I
F7
Ctrl + F

Printen
Plakken
Knippen
Sluiten
Help
Vet
Cursief
Spelling
Zoeken

Excel
Hele rij selecteren Shift + Spatie
Kolom selecteren Ctrl + Spatie
Wissen Celinhoud Delete

Cel bewerken
F2
Rij verbergen
Ctrl + 0
Autosom invoegen ALT + =

Word
Links uitlijnen
Rechts uitlijnen
Centraal uitlijnen
Uitvullen
Nieuwe alinea
Nieuwe regel

1
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Toegangstoetsen

Quick Access Toolbar

Met toegangstoetsen kun je snel een opdracht gebruiken
door slechts op enkele toetsen te drukken. Je kunt de
meeste opdrachten activeren met twee tot vijf
toetsaanslagen. Je gebruikt een toegangstoets als volgt:

De werkbalk Snelle toegang is een werkbalk die je kunt aanpassen door er
regelmatig gebruikte functies op te plaatsen. Dit doe je door te klikken op de
lijstpijl naast de balk en dan een functie aanvinken.
Meer functies kun je toevoegen door op More Commands… te klikken,
daarna de opdracht te selecteren en dan op de knop Add>> klikken.

Druk op Alt.
De toetstips worden
weergegeven bij elke
functie die
beschikbaar is in de
huidige weergave.
Druk op de letter die
wordt weergegeven in de toetstip bij de gewenste functie.

Ctrl + L
Ctrl + R
Ctrl + E
Ctrl + J
Ctrl + Enter
Shift + Enter

Kop 1
Kop 2
Kop 3
Kop 4

Ctrl + Alt + 1
Ctrl + Alt + 2
Ctrl + Alt + 3
Ctrl + Alt + 4

Outlook
Verzenden/ontvangen mail
Beantwoorden
Allen beantwoorden
Adresboek

F9
Ctrl + R
Alt + L
Ctrl + Shift + B

PowerPoint
Nieuwe dia toevoegen
Presentatie Help

Ctrl + M
F1 (in presentatie modus)

Quick Access Toolbar
Backstage
Het Lint
Groep opdrachten
Dialoog venster openen

Als je de Quick Access
Toolbar niet op de
huidige
locatie
wilt
weergeven, kun je deze
naar een andere locatie
verplaatsen. Dit doe je
door te klikken op de
lijstpijl naast de werkbalk
en dan te klikken op
Show Below the Ribbon.

Compatibiliteitsmodus

Opslaan als PDF

Wanneer je het oude bestandsformaat
opent dan zal MS Office dit in de
compatibiliteitsmodus openen.
Hierdoor wordt specifieke MS Office
2010-opdrachten uitgeschakeld zodat
geen functionaliteit wordt gebruikt die
in oudere versies van MS Office niet
wordt ondersteund.

Office 2010 biedt in veel van de Office programma’s de mogelijkheid om een kopie van het
openstaande document om te zetten naar het PFD formaat zonder dat hier een additioneel
programma voor nodig is.

Indien je een oud
bestandsformaat opent
en je wilt gebruik
maken van de nieuwe
functies van MS Office
2010, klik dan op File
en daarna in de categorie Info op de
knop Convert.

Klik op het tabblad File en selecteer
onder de optie Save & Send, Create
PDF/XPS Document. Kies een
locatie waar het PDF document
moet worden opgeslagen en klik op
de knop Publish.
Om een kopie van het actieve
document in PDF formaat te
verzenden: Klik op het tabblad File,
vervolgens op Save & Send en kies
voor de optie Send Using E-mail.
Klik op de knop Send as PDF.
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Quick Reference Card - MS Word 2010

Word
Mini Toolbar
Bij het selecteren van een stuk tekst verschijnt een mini toolbar
waarmee een aantal veelgebruikte opmaak- kenmerken toegepast
kan worden:

Navigatievenster
Gebruik het navigatievenster om snel door een document te kunnen
navigeren, per kop (de juiste kop stijlen dienen wel toegepast te zijn)
of per pagina.
Vink op het tabblad View de optie Navigation Pane aan.
Navigeren
Klik op de juiste titel om naar
de bijbehorende pek in het
document te springen.
Volgorde aanpassen
Versleep een kop in het
navigatievenster om deze
inclusief de onderliggende
tekst te verplaatsen.

Een stijl toepassen
Selecteer de tekst, kies in de groep Styles de gewenste stijl.
Bijvoorbeeld Heading 1 voor een hoofdstuktitel en Heading 2
voor een titel van een paragraaf.

Zoeken
Klik in het veld Search
Document, typ de zoekterm
in. Word zal tijdens het typen
al beginnen met zoeken. De
resultaten worden geel
gearceerd in de tekst.

Tabel

Automatische inhoudsopgave

Een tabel invoegen
Klik op de knop Table in
het tabblad Insert.
Selecteer het gewenst aantal
kolommen en rijen in het
ruitjesblad wat verschijnt.

Wanneer u alle koppen en teksten de juiste stijl heeft gegeven
kunt u een automatische inhoudsopgave generen.
Quick Tables
Dit doet u door naar het tabblad References van het lint te gaan en Vooropgemaakte tabellen
vervolgens klikken op Table of Contents.
kunnen als stijl worden
opgeslagen, zodat deze ook
in andere documenten
kunnen worden gebruikt.
Maak een tabel met vaste
waarden en pas de opmaak
toe. Klik op de knop Table
van het tabblad Insert
selecteer Quick Tables en
kies Save .

Selection To Quick Tables Gallery.
In het dialoogvenster Create New Building, typ de naam en
omschrijving van de tabel. Klik op OK om deze op te slaan als
nieuwe tabel stijl.
Een rij of kolom invoegen of verwijderen
Ga naar het tabblad Layout bij Table Tools op het lint en
gebruik dan de volgende knoppen:

Let op de Table Tools verschijnen alleen indien de cursor in de
tabel is geplaatst!

Kop- en voetteksten
Kop of Voettekst toevoegen
Klik op tab Insert van het lint en klik op Header of Footer,
vervolgens kunt u de juiste stijl kiezen. Deze vervangt al
bestaande kop- en voetteksten.
Kop of voettekst aanpassen
Geef een dubbelklik in de marge aan de boven- of onderzijde van
het document. De kop- en voettekst worden actief. Geef een
dubbelklik op de tekst in het document om dit te herstellen.

Paginanummering toevoegen
Klik op tab Insert van het lint en klik op Page Number.

Een afbeelding invoegen
Klik op tab Insert van het lint en klik op
Picture (zelf selecteren van schijf) of
Clip Art (standaard afbeeldingen).

Invoegen Symbool
Op het tabblad Insert vindt u de knop
Symbol deze toont de twintig laatst
gebruikte symbolen.
Klik op More Symbols… in het
keuzemenu om een daloogvenster met
alle symbolen op te roepen.
ISSC Universiteit Leiden | Postbus 9512 | 2300 RA Leiden | 071 527 8888 | helpdesk@issc.leidenuniv.nl

Quick Reference Card - MS Excel 2010

Excel
Opmaken als Tabel
Format as table is terug te
vinden onder de tab Home.
Hierbij
worden
de
geselecteerde cellen omgezet
naar een tabel met een
snelfilter in de bovenste rij.
Indien
het
cellenbereik
aaneengesloten is dan bepaald
Excel zelf het bereik. Indien u
de tabel weer wilt omzetten
naar een normaal bereik, dan
dient u dit te doen via het lint
Table Tools met de optie
Convert to Range.

Rij/Kolom blokkeren

Sparklines

Selecteer de cel waarboven de rijen en waarvoor de kolommen moeten
worden vastgezet. Klik op het tabblad View in de groep Window op
Freeze Panes en kies voor de eerste optie Freeze Panes.

Nieuw in Microsoft Excel 2010 is een sparkline, een kleine grafiek
in een cel van een werkblad met een visuele weergave van de
gegevens. Gebruik sparklines om trends in een reeks waarden aan
te geven, zoals seizoensmatige stijgingen of dalingen of
economische cycli, of om maximum- en minimumwaarden te
markeren.

Selecteer een lege cel of een
groep lege cellen waarin u
een of meer sparklines wilt
invoegen.
Klik op het tabblad Insert
in de groep Sparklines op
het type sparkline dat u wilt
maken: Line, Column of
Win/Loss.

Kop of Voettekst toevoegen
Klik op het tabblad Insert in de groep Tekst op Header & Footer.
Vervolgens kunt u in de groep Header & Footer Elements specifieke
namen selecteren.

Een filter inschakelen
Klik op het tabblad Data in de groep op de
knop Filter. Hierop is het filter ingeschakeld.

Typ (of selecteer) in het veld Data Range het bereik van de cellen
die de gegevens bevatten waarop u de sparklines wilt baseren.

Tabbladen
Voorwaardelijk Opmaak
Voorwaardelijke opmaak is opmaak die wordt toegepast op een of
meerdere cellen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Zo
kunnen o.a. gegevens worden gevisualiseerd met databalken of
cellen met aparte waardes worden geaccentueerd.
Selecteer de cellen die moeten worden opgemaakt. Klik op het
tabblad Home op de knop Conditional Formatting en kies de
categorie en opdracht.

Functies direct intoetsen

Een nieuw blad toevoegen
Om een nieuw blad toe te voegen klik Shift + F11.
Een blad verwijderen
Klik met de rechtermuisknop op het blad en kies voor Delete.

Bij het intoetsen van een functie komen direct na het intoetsen
van het =-teken en de eerste letter alle mogelijke functies in beeld.
Na het maken van de keuze laat het systeem zien welke
argumenten ingevoerd moeten worden.

Een blad hernoemen
Klik met de rechtermuisknop op het blad en kies Rename.
Een blad verplaatsen of kopiëren
Klik en sleep het blad om het te verplaatsen. Houdt Ctrl ingedrukt
tijdens het klikken en verplaatsen om het te kopiëren.
Een blad beveiligen of delen
Klik op het tabblad
Review in de groep
Changes om het
blad te beveiligen of
delen.
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Outlook
Schermindeling aanpassen
Het lint minimaliseren
Klik op
(rechtsboven), of Ctrl + F1.
Klik nogmaals op deze knop om het Lint weer te geven.
Navigatievenster en To-Do balk minimaliseren
Om meer ruimte te creëren kan
het Navigatievenster aan de
linkerzijde van het scherm en de
To-Do
balk
worden
geminimaliseerd.
Klik
op
onderstaande knop.

Zoeken

Overlay-modus

Klik in het navigatiedeelvenster op de map waarin u wilt zoeken.
Typ in het veld Search de zoektekst en druk op ENTER. Items met de
getypte tekst worden weergegeven met de zoektekst gemarkeerd. Typ
meer tekens als u de zoekopdracht wilt verfijnen. Klik in het tabblad
Search als u de zoekopdracht wilt uitbreiden met alle mappen of alle
Outlook items.

In Outlook kunt u meerdere agenda's tegelijkertijd weergeven,
naast elkaar of in de modus Overlay samengevoegd tot één
agenda.
Schakel
in
Agenda
in
het
navigatiedeelvenster het selectievakje
in van een andere agenda die u wilt
weergeven. De agenda die u hebt
geselecteerd, wordt geopend naast de
agenda die al werd weergegeven. Klik
op het tabblad van een agenda op de
pijl Weergeven in de modus Overlay.

Functionele mailbox
Om een functionele mailbox toe te voegen klik met de
rechtermuisknop op het e-mailadres en kies Data File Properties.
Klik op de knop Advanced en
vervolgens op het tabblad
Advanced.
Klik op de knop Add… en typ
de naam van de functionele
mailbox in. Klik op OK in alle
openstaande dialoogvensters
(3x).

Meer
instellingen
kunnen
gevonden worden onder het
tabblad View in de groep
Layout.

De functionele mailbox staat nu in de mappenlijst.

Agenda groepen

Handtekening
Open een nieuw bericht. Klik op het tabblad Message in de groep
Include op Signature en klik vervolgens op Signatures.
Klik op New op het
tabblad E-mail Signature.
Typ een naam voor de
handtekening en klik
vervolgens op OK.
Typ in het vak Edit signature de tekst die u in de handtekening
wilt opnemen en klik op Save.

Afwezigheids assistent
Klik op het tabblad File op Automatic Replies. Selecteer in het
dialoogvenster Automatic Replies de optie I am currently out of
the Office. Typ in het vak AutoReply only once to each sender
with the following text: het bericht dat u wilt verzenden wanneer
u afwezig bent. Klik op OK.

De agenda wordt nu weergegeven in
de modus Overlay met de agenda die
u als eerste hebt geopend (gewoonlijk
uw standaardagenda).

Quick steps
Nieuw in Outlook 2010 zijn de snelle stappen, waarmee u
meerdere acties met één klik kunt uitvoeren. Snelle stappen zijn
handige hulpmiddelen om uw Inbox schoon te houden en
Outlook efficiënter te gebruiken. Wanneer u steeds dezelfde
stappen uitvoert in Outlook, kunt u een snelle stap maken.

Als u een aantal agenda's hebt die u vaak samen weergeeft,
bijvoorbeeld van uw directe collega's of projectteam, kunt u
agendagroepen maken zodat u de gecombineerde planningen
gemakkelijker kunt overzien.
Een agendagroep maken

Klik in de Agenda in op het tabblad Home op de knop
Calendargroups en kies voor Create New Calendar Group.
Typ een naam voor de nieuwe groep en klik op OK.
Klik in het veld Search en typ de naam die u wilt toevoegen.
Selecteer de naam die u wilt toevoegen uit de lijst en klik vervolgens
op Group Members en op OK.
Een groepsplanning weergeven
Klik op het aanvinkvak voor de
naam van de Agenda groep of op
de naam zelf, alle bijbehorende
agenda’s worden weergegeven.

Klik op het tabblad Home
in de groep Quick Steps de
galerie Snelle stappen op
de snelle stap New Quick
Step.
Klik op een type actie in de
lijst of klik op Custom.
Typ in het vak Name een naam voor de nieuwe snelle stap.
Klik op de pictogramknop naast het vak Naam, klik op een
pictogram en klik op OK. Kies onder Acties een actie die u de
snelle stap wilt laten uitvoeren. Klik op Add Action voor
eventuele aanvullende acties. Als u een sneltoets wilt toewijzen,
klikt u in het vak Sneltoets op de sneltoets die u wilt toewijzen.
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Quick Reference Card – MS PowerPoint 2010

PowerPoint
Presentatorweergave
Deze weergave maakt het mogelijk om de
presentatie met sprekersnotities weer te
geven op één computer (bijvoorbeeld je
laptop), terwijl het publiek de presentatie
zonder notities op een extra monitor of
beamer kan bekijken.
Op het tabblad Slide Show in de groep
Monitors, kan de optie Use Presenter
View worden aangevinkt. Let op deze optie kan alleen gebruikt
worden indien er 2 monitoren zijn aangesloten!

Dia’s hergebruiken
Om één of meerdere dia’s uit een bestaande presentatie te
importeren zonder deze te openen klik op het tabblad Home
op het keuzemenu onder de knop New Slide en selecteer Reuse
Slides….
Klik op de knop Browse en kies voor Browse File… Selecteer
de presentatie waaruit de dia(‘s) moeten worden geïmporteerd
en klik op de dia’s in het venster.

Onderverdelen in secties
In Microsoft PowerPoint 2010 kunt u de nieuwe functie Secties
gebruiken om uw dia's in te delen, ongeveer zoals u mappen
gebruikt om uw bestanden in te delen in logische groepen. Met
benoemde secties kunt u groepen dia's bijhouden.
Klik met de rechtermuisknop in de weergave Normal of Slide
Sorter tussen de twee dia's waartussen u een
sectie wilt toevoegen en kies voor Add
Section. Als u de sectie een zinvollere naam
wilt geven, klikt u met de rechtermuisknop op
de markering Untiteld section en klikt u
vervolgens op Rename Section.

Smart Art

Video

Een SmartArt-afbeelding is een snel en gemakkelijk te maken
visuele voorstelling van informatie. U kunt hierbij kiezen uit een
groot aantal verschillende indelingen, waarmee u uw boodschap of
ideeën effectief kunt overbrengen.

In uw PowerPoint-presentatie kunt u een video insluiten of een
koppeling naar een video opnemen. Wanneer u uw video insluit, hoeft
u tijdens uw presentatie niet bang te zijn dat er bestanden verloren zijn
gegaan omdat alle bestanden in de presentatie zijn opgenomen. Als u
de grootte van uw presentatie wilt beperken, kunt u een koppeling
opnemen naar een videobestand.

Klik op het tabblad Insert op de
opdracht SmartArt.
Als u een SmartArt-afbeelding
maakt, moet u een type
SmartArt-afbeelding
kiezen,
zoals Proces, Hiërarchie, Cyclus
of Relatie. Elk type SmartArtafbeeldingen
bevat
verschillende indelingen. Nadat u een indeling hebt gekozen, kunt
u gemakkelijk de indeling of het type voor een SmartArt-afbeelding
wijzigen. De meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen,
effecten en tekstopmaak worden automatisch naar de nieuwe
indeling overgebracht.

Nieuwe overgangseffecten
Diaovergangen zijn animatieachtige effecten die in de weergave
Diavoorstelling optreden wanneer u naar de volgende dia gaat.

Een koppeling naar een videobestand opnemen
Klik bij de laatste stap op de pijl-omlaag
achter de knop Insert en vervolgens op
Link to file.
Bestandsgrootte verkleinen
U kunt de afspeelprestaties verbeteren en schijfruimte besparen door
uw mediabestanden te comprimeren

Een overgang aan een dia toevoegen
Klik in het deelvenster met de tabbladen
Outline en Slides op het tabblad Slides.
Selecteer het miniatuur van de dia waaraan u
een overgang wilt toevoegen.
Ga naar het tabblad Transitions en klik in de
groep Transistion to This Slide op het
gewenste overgangseffect voor deze dia.
Klik eventueel op de knop Apply To All als u
dezelfde overgang aan alle dia's wilt toewijzen
in uw presentatie.

Muis als laserpointer gebruiken
Om een punt op een dia te benadrukken kan de muisaanwijzer
worden gebruikt als laserpointer.
Druk simpelweg in de Slide Show weergave op de CTRL-toets
en de linkermuisknop.

Video insluiten
Klik op de dia waarin u een video wilt insluiten.
Klik op het tabblad Insert in de groep Media op de pijl onder Video en
klik vervolgens op Video from File.
Ga vanuit het dialoogvenster Insert Video naar de video die u wilt
insluiten, klik erop en klik vervolgens op Insert.

Klik op de knop Preview om het resultaat te bekijken.

Open de presentatie die de audio- of videobestanden bevat.
Klik op Info op het tabblad File en klik vervolgens in de sectie
Media Size and Performance op Compress Media.
Selecteer de kwaliteit van de video uit de lijst, die de grootte van de
video bepaalt.
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