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0
Alt det du skal vide om Office til Mac

Det er de færreste som ikke kender programpakken Office fra Microsoft. Du 
har sikkert også stiftet bekendtskab med flere af programmerne i dit daglige 
arbejde. Du har prøvet at skrive en tekst i Word, måske åbnet et regneark i 
Excel, prøvet at sende en e-mail fra Outlook eller måske endda skullet fremvise 
en præsentation fra PowerPoint. Hvis du samtidig har øje for kvalitet og godt 
design, kender du sikkert også Apples berømte Mac-computere. Er det tilfældet, 
hører du sikkert til blandt den voksende skare som ønsker af anvende verdens 
mest populære softwareprogrammer på en Mac.

Med denne bog kan du nemt forene det bedste fra begge verdner, hvad enten 
du er nybegynder, garvet Office-haj og ny Mac-bruger – eller super Mac-bruger 
som er helt grøn inden for Office-miljøet. 

Med denne bog i hånden får du en præcis og letforståelig gennemgang af 
Microsoft Office til Mac 2011 programmerne: Outlook, Word, Excel og Power-
Point. Hver enkelt side i bogen rummer sit eget afsnit og er illustreret med 
flotte hjælpebilleder, så du på en nem og overskuelig måde kan dykke ned i et 
bestemt emne og lynhurtigt få det svar du leder efter. Du lærer med andre ord 
at mestre samtlige af Office-pakkens programmer til din Mac på en hurtig og 
effektiv måde. 

Denne bog er skrevet til dig som skal til at i gang med Office til Mac og som 
ikke ønsker at spilde tid på tonsvis af computersnak og tekniske fremmedord, 
men bare gerne vil i gang med at bruge programmerne. Derfor er denne bog 
ikke bare skrevet i et simpelt og letforståeligt sprog; bogens emner afdækkes 
også over enkelte sider, hver med sit eget billede og med sin egen forklarende 
overskrift.

Office-programmerne til Mac har længe haltet bag efter pc-udgaverne, men 
med den nye Office til Mac 2011 pakke, kommer programmerne til deres fulde 
ret og er helt på højde med pc-versionerne. Så sidder du ved en Mac med 
Office til Mac 2011 pakken foran dig, har du to af de absolut bedste produkter 
inden for deres kategorier og kan med denne bog i hånden lære at få det 
bedste ud af begge verdner. 

Rigtig god fornøjelse.
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Sådan lukkes et program på din Mac

Når du har et vindue eller et program åbent på din Mac, kan du i det øverste 
venstre hjørne af vinduet se tre prikker:

•  Den røde prik: Lukker vinduet.
•  Den gule prik: Minimerer vinduet.
•  Den grønne prik: Maksimerer vinduet.

Men det er KUN vinduet som lukkes. Det vil sige at programmet stadigvæk 
kører i baggrunden. Vil du lukke et program helt, skal du åbne topmenu-
punktet med programmets navn og vælge punktet Afslut. Du kan også 
anvende genvejstasterne cmd + Q.

Office til Mac 2011 - Indledning
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Command-tasten på Mac-tastaturet

Hvis du er vant til at bruge tastaturgenveje på pc, og har svært ved at 
omstille dig til et Mac-tastatur, skyldes det sikkert en enkel, men alligevel 
supervæsentlig forskel: Command-tasten (cmd) også kaldet Æble-tasten.

Command-tasterne findes lige til venstre og højre for mellemrumstasten. 
Ligesom Ctrl-tasten på en pc, indgår cmd-tasten i de fleste tastaturgenvejs-
kombinationer på Mac’en. Her listes et par af de mest anvendte:

•  Gem: Cmd + S
•  Klip: Cmd + X
•  Kopier: Cmd + C
•  Sæt ind: Cmd + V
•  Skift vindue: Cmd + Tab

Du kan finde en samlet oversigt på følgende adresse:
http://support.apple.com/kb/HT1343?viewlocale=da_DK

Office til Mac 2011 - Indledning
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Hvordan laver jeg @ tegnet?

Hvis tastaturkombinationen for at lave et @ på en pc ligger fastgroet i 
fingrene, kan det være svært at vænne sig til at den ikke fungerer på et Mac-
tastatur: Tastaturkombinationen hedder i stedet Alt +  * -tasten ( * -tasten 
findes lige til venstre for Retur-tasten. Du kan faktisk se et @-symbol på selve 
tasten).

Alt +  * -tasten. Husk det nu!

Office til Mac 2011 - Indledning
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Installation af Office (trin 1)

Allerførst indsætter du Microsoft Office til Mac 2011 dvd’en i computerens dvd-
drev. Er der flere dvd’er, skal du indsætte skiven som indeholder den danske og 
norske version.

En dialogboks vil nu komme til syne. Du vil blive spurgt om du ønsker den 
danske eller den norske version installeret. Du klikker på den danske.

Office til Mac 2011 - Indledning
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Installation af Office (trin 2)

Nu åbner installationsguiden som allerførst byder dig velkommen. Du trykker 
bare på knappen Fortsæt i nederste højre hjørne.

Du vil nu blive præsenteret for Licensaftalen for softwaren som du gerne 
skal acceptere for at komme videre. Du accepterer licensaftalen ved at trykke på 
knappen Fortsæt og dernæst klikke Enig i dialogboksen som kommer til syne. 

Hvis du ønsker det, kan du også læse hele licensaftalen ved at trykke på 
knappen Læs licensaftale til venstre.

Office til Mac 2011 - Indledning
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Installation af Office (trin 3)

Du skal nu bekræfte den placering på din computer hvor Office skal installeres. 
Som udgangspunkt er disken Macintosh HD valgt, men du kan ændre det til en 
selvvalgt placering ved at trykke på knappen Skift placering… og dernæst 
navigere frem til en selvvalgt mappe. Når du er tilfreds med din placering, 
klikker du Installer i nederste højre hjørne.

Du bør også sikre dig at den krævede plads er ledig på din computer inden du 
starter installationen.

Som de sidste led inden installationen vil du muligvis blive bedt om at indtaste 
dit administrator-login og din adgangskode. Er du i tvivl om hvad dit login og 
din adgangskode er, bør du få fat i personen som installerede eller aktiverede 
dit operativsystem.

Installationen af Office går nu i gang.

Office til Mac 2011 - Indledning
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Installation af Office (trin 4)

Du skal nu angive din produktnøgle. (Det nummer som står på selve pakken). 
Har du købt Office til Mac 2011 fra en forretning eller fået den sendt med posten, 
trykker du på knappen Angiv produktnøgle og indtaster nøglen i indtastnings-
feltet som kommer til syne.

Mangler du en produktnøgle, kan du enten købe en ved at vælge Køb en 
produktnøgle online, eller du kan fortsætte uden en produktnøgle ved at 
vælge Prøv gratis i 30 dage og dermed få en gratis prøve.

Office til Mac 2011 - Indledning
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Installation af Office (trin 5)

Efter du har aktiveret dit eksemplar af Office, vil du blive bedt om at angive 
forskellige personlige oplysninger som navn og evt. firmanavn. Du vil også blive 
spurgt om Office skal opdateres automatisk, hvilket godt kan anbefales. Du kan 
også vælge at deltage i forskellige brugerstatistikker. Når du har truffet dine 
valg, trykker du på Fortsæt. Installationen er nu fuldført. Klik Udført.

Office vil nu gå i gang med at hente de sidste nye opdateringer.

Office til Mac 2011 - Indledning
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Installation af Office (trin 6)

Under opdateringsprocessen kan du sagtens blive bedt om at acceptere 
betingelser for bestemte, vigtige opdateringer, samt at skulle bestemme en 
placering for installationen og igen at skulle indtaste et administrator-login og 
en adgangskode.

Når alle opdateringerne er færdige, er Office helt installeret på din computer. 
Nede i dokken kan du se 7 nye ikoner. Et gult O for Outlook, et blåt W for 
Word, et grønt X for Excel og et rødt P for PowerPoint. Herudover har Office 
taget sig den frihed at installere Messenger og to andre programmer som vi 
vil komme ganske kort ind på senere. Ved du allerede nu at du ikke vil bruge 
tilføjelsesprogrammerne, kan du naturligvis bare slette dem med det samme.

Office til Mac 2011 - Indledning
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Messenger - Nu til Mac

Microsoft Messenger er en såkaldt instant messaging-klient der som regel er 
inkluderet i Windows-operativsystemet og derfor også er bredt anvendt. Når du in-
stallerer Office på din Mac, vil Messenger som udgangspunkt også blive installeret.

Programmet fungerer stort set ligesom i Windows; du skal bruge et MSN-login 
for at tilkoble dig. Du kan nu se en liste over alle dine kontakter som du enten 
kan chatte eller tale sammen med.

Ønsker du at slette programgenvejen, kan du gøre det ved at trække ikonet ned 
i skraldespanden. Vil du slette selve programmet, kan du finde det via mappen 
Programmer og trække det ned i skraldespanden.

Office til Mac 2011 - Indledning

Når du vil slette et program på din Mac, behøver du bare at 
trække det ned i skraldespanden.!
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Microsoft Document Connection

Microsoft Document Connection er et program som er inkluderet i Microsoft 
Office og kan bruges til at tilgå dokumenter som er placeret på en SharePoint-
server eller SkyDrive.

Når programmet åbnes, vælger du Tilføj placering og vælger enten en Share-
Point-server eller logger på med din SkyDrive-konto. Du har nu adgang til alle 
dine filer som både kan åbnes og aflæses eller åbnes og redigeres som lå de 
lokalt på din egen computer.

Ønsker du at slette programgenvejen, kan du gøre det ved at trække ikonet ned 
i skraldespanden. Vil du slette selve programmet, kan du finde det via mappen 
Programmer > Microsoft Office 2011 > Microsoft Document Connection 
og trække det ned i skraldespanden.

Office til Mac 2011 - Indledning
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Opret forbindelse til en pc med 
Fjernskrivebordet

Med Office installeres også programmet Forbindelse til Fjernskrivebord. 
Med dette program kan du oprette forbindelse direkte til din gamle pc.

Når du åbner programmet, vil du allerførst blive bedt om at oplyse din pc’s IP-
adresse samt administrator-brugernavn og adgangskode. For at finde din 
pc’s IP-adresse skal du åbne programmet Kør nede fra Start-menuen. Skriv 
cmd i indtastningsfeltet og tryk på Retur-tasten. Skriv ipconfig /all og tryk 
Retur igen. Computerens IP-adresse vil nu komme til syne på skærmen.

Efter at have indtastet oplysningerne skulle du nu gerne kunne se dit gamle 
Windows-skrivebord på din Mac-computer. (Pc’en skal selvfølgelig være tændt 
og have adgang til netværket).

Office til Mac 2011 - Indledning
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Outlook

Outlook er en såkaldt e-mail-klient, et program til at administrere e-mails.

Der findes mange gode grunde til at vælge Outlook som sit faste e-mail-
program. Dels fungerer programmet både til Mac og pc, dels holder programmet 
styr på både dine kontakter og dine kalendere, og dels kender de fleste 
mennesker programmet i forvejen fra deres arbejdsplads eller gamle pc. 

I dette kapitel vil vi gennemgå Outlooks funktioner et skridt ad gangen: 

Du får blandt andet beskrevet hvordan du læser, skriver og afsender e-mails, 
hvordan du organiserer dine meddelelser og kontakter, hvordan du formaterer 
dine e-mails og hvordan du kommer i gang med at bruge kalenderen og alle de 
øvrige funktioner i Microsoft Outlook 2011.

Office til Mac 2011 - Outlook

2
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Den første gang du åbner Outlook

Du åbner programmet Outlook ved at klikke på det gule O i dokken i bunden af 
skærmen. Ligger det ikke i dokken, kan du finde det via topmenupunktet Gå > 
Programmer. Mappen Microsoft Office 2011 > Outlook.

Nu vil ovenstående vindue komme til syne på din skærm: Her kan du vælge 
enten at tilføje en e-mail-konto eller importere hele dit e-mail- og adresse-arkiv 
fra et tidligere mail-program, eksempelvis Apple Mail eller Entourage.

I dette tilfælde vælger vi Tilføj konto for at oprette en ny konto. Vi ved at vi 
fremover vil bruge Outlook som det foretrukne mail-program, og sætter derfor 
flueben ud for Gør Outlook til standardprogrammet for e-mails, kalender 
og kontaktpersoner.

Når du er færdig, trykker du på Fortsæt i nederste højre hjørne.
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Tilføj en e-mail-konto

For at føje en ny e-mail-konto til Outlook skal du allerførst gøre som beskrevet 
i forrige afsnit. Åbnes velkomstvinduet ikke, kan du vælge Hjælp > 
Velkommen til Outlook i topmenubaren.

Du vil nu blive spurgt om du ønsker at tilføje en Microsoft Exchange-konto 
eller en almindelig E-mail-konto. Vælg e-mail-konto ved at klikke på billedet. 
Du vil nu blive bedt om at indtaste din e-mail-adresse og adgangskode (Husk 
at afkrydse feltet Konfigurer automatisk så du slipper for at skulle angive 
ekstraoplysninger såsom servernavne. Kan feltet ikke afkrydses, er det fordi 
Outlook ikke genkender e-mail-adressen, og så er du tvunget til at indtaste 
serveroplysningerne. Disse oplysninger kan du få af den udbyder som hoster 
din mail.) Outlook kan nemt genkende adresser som gmail, hotmail og yahoo. 

Når du er færdig, trykker du på Tilføj konto, og den nye e-mail-konto tilføjes.
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Tilføj en e-mail-konto med 
ekstraoplysninger

Hvis du vil tilføje en ny e-mail-konto som Outlook ikke kan genkende, skal du 
tilføje lidt flere oplysninger end e-mail-adressen og adgangskoden. 
(Se evt. forrige afsnit).

Du skal angive dit Brugernavn (som regel din e-mail-adresse), og du skal have 
følgende information fra din udbyder: Dine indkommende og udgående servere 
samt hvilken type konto der er tale om (IMAP eller POP). Når du har opgivet alle 
disse oplysninger, trykker du på Tilføj konto.

Når du er færdig, vil din nye konto komme til syne ude i menuen til venstre.
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Tilføj en Exchange-konto

Hvis din arbejdsplads anvender en Microsoft Exchange-konto skal du – for at 
kunne bruge arbejdsmail-adressen på din computer – have de krævede op-
lysninger fra din arbejdsplads. Oplysningerne består af en Metode, Bruger-
navn og Adgangskode.

Hvis du ønsker at tilføje en Microsoft Exchange-konto, skal du vælge Exchange-
konto i Tilføj ny konto-vinduet. Du kan åbne vinduet ved at vælge Hjælp > 
Velkommen til Outlook i topmenubaren og dernæst vælge Tilføj konto.
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Outlooks brugerflade

Outlook-programmets brugergrænseflade ligner til forveksling de øvrige Office-
programmers. Her følger en ultrakort gennemgang:

Vi vil se nærmere på disse brugerflade-elementer på de følgende sider.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

Allerøverst findes Topmenubaren som på en Mac altid er placeret øverst  
på skærmen og ikke øverst i vinduet som på en pc.
Øverst i Outlook-vinduet findes Værktøjslinjen med en række af de   
mest anvendte funktioner.
Mellem Værktøjslinjen og Læseruden findes Båndet. Her findes de 
vigtigste funktioner samlet på et ”bånd”. Hvert bånd har sin egen fane 
så man hurtigt kan skifte mellem dem.
Længst til venstre findes Navigationsruden med e-mail-mapperne.
Listeruden er placeret i midten af skærmen og indeholder en liste over 
alle e-mails i en aktiv mappe.
Læseruden længst til højre viser selve e-mail-beskedens indhold.
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Topmenubaren

I Outlook består topmenubaren af følgende menupunkter:

•  Æble-logoet: Den faste Mac-menu.
•  Outlook: Menu om Outlook. Rummer f.eks. menupunktet Indstillinger.
•  Filer: Indeholder menupunkter som Ny, Åbn og Gem.
•  Rediger: Indeholder menupunkter som Klip, Kopier og Sæt ind.
•  Visning: Her kan du blandt andet justere visningen af brugerfladen.
•  Meddelelse: Indeholder menupunkter som vedrører e-mails.
•  Formatér: Her findes alle menupunkter vedrørende formatering.
•  Funktioner: Indeholder menupunkter som Send og modtag.
•  Vindue: Herfra kan du åbne og justere vinduer.
•  Hjælp: Indeholder menupunkter for hjælp samt et Søgefelt.
•  AppleScripts: Dette menupunkt kommer vi ikke ind på her
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Værktøjslinjen

Værktøjslinjen rummer som udgangspunkt 6 punkter:

Herudover findes der et Søgefelt i linjens højre side. Den grå knap over søge-
feltet skjuler værktøjslinjen og søgefeltet.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Opdater: Send meddelelserne i Udbakken, og kontroller om der er 
nye elementer i Indbakken.
Fortryd: Annullerer den sidst foretagne handling. 
Annuller fortryd: Annullerer den sidste fortrydelse.
Udskriv: Udskriver den aktuelle e-mail.
Åbn My Day: Åbner det selvstændige program My Day.
Hjælp: Genvej til Hjælp.
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Båndet? Hvor sidder det?

Båndet sidder lige under værktøjslinjen og over læseruderne. Båndet består 
som udgangspunkt af 3 faner:

1.  Startside: Indeholder de oftest anvendte værktøjer.
2.  Organiser: Indeholder en række organiseringsværktøjer.
3.  Funktioner: Indeholder de mest almindelige funktioner.

Båndet er meget fleksibelt og skifter automatisk indhold hvis nye emner med 
egne faner åbnes.

Længst ude til højre findes en lille pil som åbner og lukker båndet. Du kan 
også åbne og lukke båndet ved at klikke to gange på en fane.
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Navigationsruden

Navigationsruden (eller venstremenuen) er placeret længst til venstre og 
indeholder en øvre og en nedre del. I den øverste del vises alle dine e-mail-
mapper såsom Indbakken, Sendt- og Slettet post. Hver gang du tilføjer en ny 
e-mail-konto til Outlook, kommer den til syne her.

Den nedre del består af en menu hvorigennem du kan skifte mellem Outlooks 
underprogrammer. Ud over Post findes punkterne: Kalender, Kontakt-
personer, Opgaver og Noter.
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Importér Outlook-data fra pc

Har du opbygget et e-mail- og adresse-kartotek i Outlook på din gamle pc, og 
vil nu gerne kopiere det hele over i Outlook på din Mac?

Du starter i så fald importen ved at vælge Filer > Importér fra topmenuen.  
Du vil nu blive spurgt om hvilken type fil du ønsker at importere. Du vælger den 
øverste: Outlook-datafil, og klikker på pilen i nederste højre hjørne.

Herefter vil du blive spurgt om det skal være en Windows- eller Mac-datafil. 
Du vælger Windows.

Du skal nu finde .pst filen og klikke Import. Nu vil alle dine e-mails, 
indstillinger og kontakter blive importeret.
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Hvis filen som du ønsker at importere, er gemt i Outlook fra en 
Mac, skal filen ende med .olm.!
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Importer data fra Entourage og Apple Mail

Hvis du tidligere har anvendt et af de to programmer Entourage eller Apple 
Mail og nu gerne vil importere e-mails og adresser over i Outlook 2011, er 
fremgangsmåden nogenlunde den samme som den der er beskrevet i det for-
rige afsnit. Dog med nogle enkelte undtagelser: I Import-vinduet skal du vælge 
Entourage hvis det er programmet du ønsker at importere fra. Hvis program-
met er Apple Mail, skal du vælge Oplysninger fra et andet program, trykke 
på pilen og dernæst vælge Apple Mail. Browse nu frem til filen du vil importere, 
og tryk på knappen Import.
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