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Bliv skrap til Pages

Pages er et simpelt og smukt tekstbehandlingsprogram til Mac-computere og iOS-enheder (iPad, iPhone og
iPod touch), som Apple selv har udviklet. I dette hæfte lærer du at få mest muligt ud af programmet.

Hæftet gennemgår alt fra de mest grundlæggende funktioner til hvordan du bruger mere avancerede
tekstbehandlingsmuligheder. Du vil hurtigt blive fortrolig med brugerfladen og komme i gang med at tilpasse

udseendet på din tekst med en række kreative værktøjer.

Du vil også komme omkring layout og dokumentopsætning, så du eksempelvis lærer at opsætte en
automatisk indholdsfortegnelse, indsætte sidetal og sætte teksten op i spalter. Desuden kan du læse om,
hvordan du kan gøre dit dokument mere informativt og interessant med objekter som tekstfelter, billeder,

diagrammer og videoer.

Hæftet er krydret med masser af tips og tricks til dit arbejde med Pages-dokumenter. Du lærer bl.a. at bruge
stavekontrol, og du kan se, hvordan du gendanner dine tidligere dokumenter, samt hvordan du bruger online-

tjenesten iCloud til lagring og deling af dine dokumenter. Du vil desuden blive præsenteret for de mest
anvendelige tastaturgenveje, som kan spare dig tid i arbejdet med programmet.

Endelig bliver du også klogere på, hvordan du bruger Pages på din iPad og/eller iPhone, så du altid har
adgang til dine vigtige dokumenter - selv, når du er på farten
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