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Beskrivelse

Word

Tekstprogram - Skab dine bedste tekster. Opret og formatér dokumentet med Temaer og gennemgå dit
arbejde med Registrer ændringer. Dette er blot nogle af de mange funktioner Word tilbyder.

Excel

Excel kan bruges til tal og data behandling, Lige fra budget beregninger, forecast, salgsstatistikker, regnskaber, rapporter, eller bare helt almindelige talopstillinger.

PowerPoint

PowerPoint anvendes til at lave slideshow præsentationer. Du kan selv designe dine præsentationer, men
du har også mulighed for at vælge mellem mange eksisterende designskabeloner.

OneDrive

OneDrive er en online tjeneste til filhåndtering, der giver dig adgang til dine filer overalt. Med OneDrive kan
du gemme dine personlige filer på ét sted, dele dem med andre, og få adgang til dem fra enhver enhed,
der har forbindelse til internettet.

OneNote

OneNote er din helt egen digitale notesbog. Uanset om du har en million ideer, en million ting at gøre eller
en million ting at huske, så er OneNote den perfekte app til at få det hele med.

Forms

Med Microsoft Forms kan du oprette en formular, f.eks. en undersøgelse eller test, invitere andre til at
besvare den ved hjælp af næsten enhver webbrowser eller mobilenhed, se resultater i realtid, efterhånden
som de indsendes, bruge indbyggede analyser til at evaluere svar og eksportere resultater til Excel til yderligere analyse eller sortering.

Sway

Sway er en app fra Microsoft Office, som gør det nemt at oprette og dele interaktive rapporter, personlige
historier, præsentationer og meget mere.

Whiteboard

Microsoft Whiteboard er et digitalt lærred med et åbent format, hvor mennesker, indhold og idéer samles.
Du kan bruge Microsoft Whiteboard til at samarbejde med dit team og gennemføre mange forskellige aktiviteter – uanset om dit team er på samme placering eller flere forskellige placeringer.

Outlook

Med Outlook kan du organisere mail, så du fokuserer på de meddelelser, der betyder mest. Administrere
og dele din kalender for at planlægge møder ubesværet. Dele filer fra skyen, så modtagerne altid vil have
den nyeste version. Opretholde forbindelsen og produktiviteten, uanset hvor du befinder dig.

Stream

Microsoft Stream er en virksomhedsvideotjeneste, hvor du kan dele optagelser af klasser, møder, præsentationer, træningssessioner eller andre videoer, der hjælper dit teams samarbejde. Microsoft Stream gør
det også nemt at dele kommentarer til en video, mærke tidskoder i kommentarer og beskrivelser, så du kan
referere til bestemte punkter i en video og diskutere med kolleger.

Teams

Microsoft Teams er stedet hvor du let og elegant kan samarbejde med dine kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Kort sagt er det stedet hvor du og dit Team samarbejder om dokumenter, møder samt styrer
opgaver mv.

Publisher

Publisher er en fantastisk app, som du kan bruge til oprette iøjnefaldende, professionelle publikationer
uden at investere en masse penge og tid i et kompliceret publiceringsprogram til computeren. Du kan lave
enkle ting som julekort eller etiketter, eller mere komplekse projekter som årsbøger, kataloger og professionelle nyhedsbreve.

Access

Har du en idé til en database, der kan hjælpe dit team med at arbejde mere effektivt? Med Access behøver
du ikke at være en udvikler for at implementere den. Brug skabeloner til hurtigt at opbygge databaser. Find
og rapportér nemt om data, der er gemt i Access. Oprette omfattende dataindtastningsformularer. Importere, transformere og eksportere en række forskellige datakilder.
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