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Na dit hoofdstuk bent u in staat:





Op een eenvoudige manier een tabel te maken
Een tabel handmatig te tekenen
De tekst verticaal uit te lijnen en de nieuwe
opmaakmogelijkheden te gebruiken
Cellen verticaal samen te voegen

NIEUWE COMMANDO VOOR HET MAKEN VAN EEN TABEL
Zoals in de vorige versies, kunt u een tabel aanmaken, gebruik makend van het
icoontje INSERT TABLE (TABEL INVOEGEN)
van de werkbalk STANDARD
(STANDAARD). Deze knop heeft nochtans beperkingen. U kunt het kader
bijvoorbeeld niet verder verslepen dan de limieten van uw beeldscherm, wat u
weerhoudt grote afmetingen te definiëren. Daarenboven hebben alle kolommen
dezelfde breedte.
Als u deze limieten wil doorbreken, ga dan via het menu TABLE (TABEL) Î INSERT
(INVOEGEN) Î TABLE (TABEL).
Via het menu kunt u een tabel aanmaken van max. 63 kolommen en 32.767 rijen.
U kunt ook kiezen tussen meerdere manieren om de breedte van uw kolommen te
beheren.

Dit venster biedt u de mogelijkheid het aantal rijen en kolommen van uw nieuwe
tabel te bepalen, alsook de breedte van de kolommen.

Word XP gevorderden

Wanneer u het menu gebruikt, wordt het volgende dialoogvenster weergegeven:
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FIXED COLUMN WIDTH (VASTE KOLOMBREEDTE): het programma deelt de tabel
naargelang de marges en het aantal kolommen zodat ze op een ideale manier
op de pagina verdeeld worden. Indien u de breedte van de marges aanpast,
zal de breedte van de kolommen niet opnieuw aangepast worden.
AUTOFIT TO CONTENTS (AUTOAANPASSEN AAN INHOUD): de breedte van de
verschillende kolommen past zich aan naargelang de inhoud van de cellen.
AUTOFIT TO WINDOW(AUTOAANPASSEN AAN VENSTER) : de breedte van de
kolommen past zich aan naargelang de wijzigingen van de breedte van de
marges.

U kunt in dit dialoogvenster de automatische opmaak toepassen op uw tabel door
te klikken op de knop
.

EEN TABEL HANDMATIG CREËREN
Door gebruik te maken van de
iconen van de werkbalk, kunt u tabellen
creëren die bijvoorbeeld cellen bevatten van verschillende hoogtes, of bijvoorbeeld
een verschillend aantal kolommen per rij.

ª Klik op de plaats waar u uw tabel wenst te creëren.
ª Als de werkbalk TABLES AND BORDERS (TABELLEN EN RANDEN) niet zichtbaar
is, klik dan op het icoontje

van de STANDARD (STANDAARD) werkbalk.

ª De werkbalk verschijnt.
ª Uw muisaanwijzer verandert in een potlood. Indien dit niet het geval is, kunt
u klikken op de knop

om uw muisaanwijzer te wijzigen.

Om de buitenste randen van de tabel te bepalen, sleept u van de éne hoek naar de
andere. Teken daarna de rijen en kolommen.

en sleept u met de

Na de tabel gecreëerd te hebben, inactiveer het potlood door opnieuw te klikken op
de knop
van de werkbalk.

Word XP gevorderden

Om een lijn uit te wissen, klikt u op het icoontje
muisaanwijzer over de lijn.
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DE WERKBALK TABELLEN EN RANDEN
Voor het aanmaken van tabellen, beschikt u nu over een nieuwe werkbalk TABLES
AND BORDERS (TABELLEN EN RANDEN).

De stijl van de lijnen van de kaders
aanpassen.
De dikte van de lijnen van de kaders
aanpassen.
Als u op het driehoekje klikt, kunt u de
lijnkleur van de randen aanpassen, of geef
het dialoogvenster BORDERS AND SHADING
(RANDEN EN ARCERING) weer door op het
icoontje te klikken.
De achtergrondkleur van de cellen
aanpassen.
Een kader rond de cellen plaatsen.
Cellen samenvoegen.
Cellen splitsen.
De gegevens verticaal en horizontaal in de
cellen uitlijnen.
De rijen evenwijdig verdelen.

Een automatische opmaak gebruiken.
De oriëntatie van de tekst aanpassen.
De gegevens op alfabetische volgorde
sorteren.
De gegevens optellen.

Word XP gevorderden

De kolommen evenwijdig verdelen.
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Oefening 1.


Maak de volgende tabel met het potlood en wijzig die
door gebruik te maken van de verschillende knoppen
van de werkbalk.

Stap 1

Stap 2



Wijzig de randen.
Splits en voeg de cellen samen zoals in het onderstaande voorbeeld.

Stap 3
Geef dezelfde breedte aan de verschillende kolommen
Typ de tekst en wijzig de oriëntatie zoals in het onderstaande voorbeeld
Centreer de tabel op de pagina

Word XP gevorderden
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Resultaat

Uitgaven

Inkomsten

Order

Code

Ref

Datum
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DE TABEL OP DE PAGINA CENTREREN
Selecteer de volledige tabel door bijvoorbeeld de ALT toets ingedrukt te houden
terwijl u in de tabel dubbelklikt.
Wanneer de volledige tabel geselecteerd is, klik op de icoon

.

DE ICONEN VOOR HET UITLIJNEN
Als u gegevens invoert in de cellen, heeft u niet alleen behoefte de gegevens
horizontaal uit te lijnen maar ook verticaal, in functie van de hoogte van de cel.
Door te klikken op het driehoekje rechts van het uitlijnicoontje op de TABLES AND
BORDERS (TABELLEN EN RANDEN) – werkbalk, ziet u dat Word een enorme
hoeveelheid aan mogelijkheden biedt.

Word XP gevorderden

Door één enkele klik kiest u zowel de horizontale als verticale uitlijning.
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DE ICOON VOOR HET TOEPASSEN VAN RANDEN
Door te klikken op het driehoekje rechts van het icoontje BORDERS (RANDEN) in de
TABLES AND BORDERS (TABELLEN EN RANDEN) – werkbalk, krijgt u nieuwe
mogelijkheden.
Let op de nieuwe opties zoals de mogelijkheid om diagonalen in te voegen.

NIEUWE RIJEN EN KOLOMMEN INVOEGEN
In de vorige versies diende u steeds goed op te letten waar u het invoegpunt
plaatste alvorens een rij of kolom in te voegen. Rijen werden automatisch boven,
kolommen links van de positie van het invoegpunt toegevoegd aan de tabel.

Word XP gevorderden

Dankzij het icoontje
in de werkbalk TABLES AND BORDERS (TABELLEN EN
RANDEN) of via het menu INSERT (INVOEGEN) Æ TABLE (TABEL), kunt u vanaf heden
nieuwe rijen zowel boven als onder de positie van het invoegpunt toevoegen en
nieuwe kolommen zowel links als rechts van het invoegpunt toevoegen.

6
17/11/05

Tabellen

EEN TABEL IN EEN TABEL INVOEGEN
U kon reeds tabellen gebruiken om gegevens te ordenen over de pagina.
Met een tabel van 3 kolommen, werd uw pagina ingedeeld in 3 gelijke of ongelijke
delen.
Misschien hebt u al eens de behoefte gehad uw gegevens beter te organiseren
door in een tabel een andere te plaatsen? Deze optie was voorheen niet
beschikbaar.
In deze versie van Word, kunt u een tabel in een andere tabel invoegen.

ª Creëer uw eerste tabel met het icoontje in de werkbalk STANDARD

(STANDAARD) of via het menu TABLE (TABEL) Î INSERT (INVOEGEN) ÎTABLE
(TABEL).

ª Plaats uw invoegpunt in de cel die uw tabel gaat bevatten.
ª Creëer uw tweede tabel met het icoontje in de werkbalk STANDARD

(STANDAARD) of via het menu TABLE (TABEL) Î INSERT (INVOEGEN) ÎTABLE
(TABEL).

Hoe kunt u weten welke tabel geselecteerd is?
Vanaf het ogenblik dat u een tabel in de eerste cel van een bestaande tabel
invoegt, wordt u geconfronteerd met een probleem: welke van de 2 tabellen wordt
beïnvloed door mijn handelingen?
Als u zich in WEB LAYOUT VIEW (WEERGAVE VOLGENS WEBLAY-OUT) of PRINT LAYOUT
VIEW (AFDRUKWEERGAVE) bevindt, kunt u merken dat wanneer uw muisaanwijzer
zich boven de linkerbovenhoek van uw tabel bevindt, er een verplaatsingsgreep
verschijnt. Als u op deze verplaatsingsgreep klikt wordt ofwel de originele, ofwel de
ingevoegde tabel geselecteerd.

DE TABEL OP DE PAGINA POSITIONEREN
WEB LAYOUT VIEW (WEERGAVE VOLGENS WEBLAY-OUT)
of PRINT LAYOUT VIEW (AFDRUKWEERGAVE), verschijnt de verplaatsingsgreep
wanneer u met de muisaanwijzer op de tabel wijst.

ª Laat de muisaanwijzer rusten op de verplaatsingsgreep
deze verandert in een vierdubbel pijltje.

ª Klik en sleep de tabel naar zijn nieuwe locatie.

van de tabel tot

Word XP gevorderden

ª In VIEW (WEERGAVE) Î
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Opmerking:
Dankzij deze verplaatsingsgreep is het mogelijk 2 tabellen naast elkaar
te plaatsen op het blad.

DE GROOTTE VAN DE TABEL AANPASSEN
ª Verplaats de muisaanwijzer naar de hoek rechts onderaan de tabel.
ª De handgrepen

worden zichtbaar.

ª Als u de muisaanwijzer hier even op laat rusten, verschijnt een dubbel
zwart pijltje.

ª Klik en sleep de tabel tot de gewenste grootte.
DE TABELEIGENSCHAPPEN
U hebt een nieuw dialoogvenster ter beschikking die het tabelbeheer in zijn geheel
vergemakkelijkt.
U vindt er ook onmisbare opties zoals de opdracht de titel te herhalen op elke
pagina.

ª Selecteer het tabelgedeelte dat u wenst te beïnvloeden. (Indien u de

volledige tabel wenst te selecteren, hou dan de ALT-toets ingedrukt en
dubbelklik in de tabel).

ª Via het menu TABLE (TABEL) Î TABLE PROPERTIES (TABELEIGENSCHAPPEN).





Het tabblad TABLE (TABEL) laat toe de positie van de tabel te bepalen ten
overzichten van de pagina.
Het tabblad LINE (RIJ) laat u toe de hoogte van de rijen van de tabel te
bepalen. U kunt hier kiezen een rij te splitsen over 2 pagina's. U kunt hier ook
een rij als kop van de kolom laten herhalen op elke pagina.
Het tabblad COLUMN (KOLOM) laat u toe de zeer precieze afmetingen van de
kolommen te bepalen.
Het tabblad CELL (CEL) laat u toe de grootte van de geselecteerde cellen en de
verticale uitlijning van de tekst in de cellen te bepalen.

DE TABELGEGEVENS SORTEREN
Het sorteren van de tabelgegevens is steeds mogelijk via de icoontjes SORT
ASCENDING (OPLOPEND SORTEREN) en SORT DESCENDING (AFLOPEND SORTEREN) of
via het menu TABLE (TABEL) Î SORT (SORTEREN).

Word XP gevorderden

ª Een dialoogvenster verschijnt met meerdere tabbladen.
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Als u de icoontjes wenst te gebruiken, volstaat het te klikken in de kolom volgens
dewelke u de gegevens wenst te sorteren, en vervolgens één van de icoontjes te
activeren.

DE KOLOMBREEDTE AANPASSEN
Om de breedte van de kolommen aan te passen, kunt u bepaalde methodes van
de vorige versie gebruiken:
De breedte van een kolom handmatig kiezen

ª Verplaats de muisaanwijzer op de scheidingslijn tussen 2 kolommen.
ª Wacht even tot uw muisaanwijzer verandert in een dubbel pijltje.
ª Klik en sleep de lijn naar een nieuwe positie.
Opmerking:
Als u tijdens deze handeling de ALT-toets ingedrukt houdt, ziet u dat de
breedte van de kolommen in de liniaal in centimeters wordt uitgedrukt
Gelijke kolombreedtes bepalen

ª Nadat u de breedte van de kolommen handmatig hebt aangepast, zou u
graag kolommen met dezelfde breedte hebben.

ª Selecteer de volledige tabel.
ª Via het menu TABLE (TABEL) Î AUTOFIT (AUTOAANPASSEN).
ª Kies de opdracht DISTRIBUTE COLUMNS EVENLY (KOLOMMEN GELIJKMATIG
VERDELEN) of

klik op het knopje

in de werkbalk.

De tabel aanpassen zodat deze de volledige plaats tussen de marges inneemt

ª Selecteer de volledige tabel.
ª Via het menu TABLE (TABEL) Î AUTOFIT (AUTOAANPASSEN).
ª Kies de opdracht AUTOFIT TO WINDOW (AUTOAANPASSEN AAN VENSTER).
ª De tabel neemt opnieuw de beschikbare plaats in.

Word XP gevorderden

ª De kolommen hebben nu dezelfde breedte.
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Opmerking :
Indien u nadat u de vorige handeling hebt uitgevoerd, vaststelt dat de
kolommen niet even breed zijn, moet u vervolgens de handeling
uitvoeren die wordt uitgelegd in het hoofdstuk “Nadat u de breedte van
de kolommen handmatig hebt aangepast, wenst u kolommen met
dezelfde breedte te bekomen”.

Oefening 2.




Creëer een nieuwe tabel van 4 kolommen, en stel een
optie in vanaf het begin dat de kolombreedte
automatisch wordt aangepast aan de inhoud.
Pas na de creatie en het ingeven van de gegevens, de
automatische opmaak "Grid 4" ("Raster 4") toe.

Anne

Bernard

Pierre

Januari

123

343

234

Februari

242

234

234

Maart

235

256

773

Word XP gevorderden

Totaal
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Oefening 3.






Pas de hoogte aan van de titelrij.
Centreer de titel horizontaal en verticaal.
Trek een diagonale lijn in de eerste cel van de tabel.
Voeg een nieuwe lijn in onder "Maart" en een nieuwe
kolom na "Pierre".
Voer de gegevens in volgens het onderstaande
voorbeeld en bereken het aantal verkochte pc's.

Anne

Bernard

Pierre

Luc

Januari

123

343

234

343

Februari

242

234

234

666

Maart

235

256

773

234

April

234

344

456

453

Word XP gevorderden

Totaal
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Oefening 4.





Voeg een tabel in een tabel in.
Pas de afmetingen van de tabel aan.
Verplaats de tabel met de muis.
Pas de breedte van de kolommen aan.

Voetbal

Basketbal

Divisie 1

Divisie 2

Divisie 3

Word XP gevorderden

Lopen
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Autoteksten gebruiken
Na dit hoofdstuk bent u in staat:




Autoteksten aan te maken
Autoteksten aan te passen
Autoteksten te verwijderen

Een Autotekst wordt gebruikt om afbeeldingen en tekst in te voegen die
regelmatig voorkomen.
Word bevat standaard al enkele Autoteksten die u kunt gebruiken wanneer u
brieven schrijft.
Bijvoorbeeld : Begroetingen en beleefdheidsformules.

EEN AUTOTEKST AANMAKEN
ª Selecteer de tekst of afbeelding die u als Autotekst wil aanmaken.
Selecteer ook het teken
Autotekst.

om de alineaopmaak op te nemen in de

ª Via het menu INSERT (INVOEGEN) Æ AUTOTEXT (AUTOTEKST) Æ NEW
(NIEUW).

ª Wanneer Word een naam voorstelt voor uw Autotekst kunt u deze
aanvaarden of een nieuwe naam invoegen.

EEN AUTOTEKST AANMAKEN MET BEHULP VAN DE WERKBALK

ª Geef de werkbalk AUTOTEXT (AUTOTEKST) weer.
ª Selecteer de tekst of afbeelding die u als Autotekst wil aanmaken. Om de

alineaopmaak op te nemen in de Autotekst, vergeet niet om het alineateken
ook mee te selecteren.

Word XP gevorderden

Als u vaak Autoteksten gaat aanmaken, aanpassen of invoegen, kunt u de
werkbalk AUTOTEXT (AUTOTEKST) gebruiken in plaats van de AutoTekst
commando:
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ª Klik op de knop NEW (NIEUW) van de werkbalk.
ª Kies een afkorting die u wilt gebruiken om uw tekst op te roepen.
ª Indien de naam van uw AutoTekst minder dan 4 karakters bevat, zal u de

functietoets F3 moeten indrukken om uw AutoText op te roepen, voor een
naam met 4 karakters of meer, zal er tijdens het typen een
scherminfoplaatje verschijnen. Druk vervolgens op ENTER om de AutoText
in te voegen.

Oefening 5.


Creëer een Autotekst voor een beleefdheidsformule.

EEN AUTOTEKST GEBRUIKEN
ª Plaats het invoegpunt in het document.
ª Via het menu INSERT (INVOEGEN) Æ AUTOTEXT (AUTOTEKST).
ª Klik vervolgens op de categorie STANDAARD en kies de naam van de
nieuwe Autotekst.

ª Uw Autotekst verschijnt op de plaats van uw muisaanwijzer.
Opmerking :

Indien u in het document een woord typt dat op dezelfde manier begint
als de Autotekst, verschijnt er een scherminfoplaatje.
Druk op ENTER en de Autotekst wordt automatisch ingevoegd.

Word XP gevorderden

Indien u in uw document een afkorting typt die overeenkomt met een
Autotekst, zal u op de F3 functietoets moeten drukken om de tekst op te
roepen indien uw afkorting minder dan 4 karakters bevat.
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EEN AUTOTEKST AANPASSEN
ª Voeg de Autotekst in, in het document.
ª Voer de aanpassingen uit.
ª Selecteer de aangepaste Autotekst.
ª Selecteer ook het teken

om de alineaopmaak te bewaren.

ª Via het menu INSERT (INVOEGEN) Æ AUTOTEXT (AUTOTEKST)Æ NEW (NIEUW).
ª Geef dezelfde naam als voorheen en bevestig de volgende boodschap.

Oefening 6.


Roep uw beleefdheidsformule op en voeg er uw
handtekening bij.

EEN AUTOTEKST VERWIJDEREN
ª Via het menu INSERT (INVOEGEN) Æ AUTOTEXT (AUTOTEKST) Æ AUTOTEXT
(AUTOTEKST).

ª Klik op DELETE (VERWIJDEREN).

Oefening 7.


Verwijder uw beleefdheidsformule uit de lijst.

Word XP gevorderden

ª Selecteer in de lijst de Autotekst die u wenst te verwijderen.
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Gepersonaliseerde briefwisseling
Na dit hoofdstuk bent u in staat:




Een brief en database op te stellen
Een afdruk samen te voegen aan de hand van deze informatie
Het resultaat van het samenvoegen naar een nieuw document
of de printer te sturen

Het principe is het volgende: een gepersonaliseerde brief schrijven naar een
reeks personen. U kunt een afdruk samenvoegen vanuit een bestaande
adressenlijst, of u kunt op het moment van het samenvoegen een
adressenlijst aanmaken.

HET EENVOUDIGE SAMENVOEGEN
De brief creëren

ª In een nieuw document kiest u het menu TOOLS (EXTRA), daarna LETTERS
AND MAILING (BRIEVEN EN VERZENDLIJSTEN).

ª Kies vervolgens MAIL MERGE WIZARD

(WIZARD AFDRUK SAMENVOEGEN).

ª De TASK PANE (TAAKVENSTER) MAIL MERGE (AFDRUK SAMENVOEGEN)

Word XP gevorderden

verschijnt.
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ª Het programma stelt standaard voor om een brief te maken.
ª Om deze optie te aanvaarden en door te gaan met de procedure, klikt u op
de hyperlink

.

aan te maken door het huidige document, een template (sjabloon) of een
bestaand document te gebruiken.

ª Standaard stelt het programma het huidige document voor. Indien u bent

vertrokken van een leeg document om een nieuwe brief te schrijven of u
hebt op het scherm de tekst die u wenst te gebruiken voor uw
gepersonaliseerde briefwisseling, kunt u de standaard optie behouden en
op de hyperlink klikken
.

Word XP gevorderden

ª Een nieuw venster verschijnt waarin u gaat kiezen om het basis document
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Het adressenbestand creëren
U kunt een verzendlijst uitvoeren door gebruik te maken van een bestaand
bestand, maar we gaan ons eerst richten op het maken van een adressenbestand.

ª Uw adressenbestand bestaat nog niet, kies dus de optie

.

ª Klik op de hyperlink
ª U komt in een formulier terecht waar u de gegevens kunt invoegen. In dit

ª Als u vindt dat er te veel velden zijn of dat er niet de mogelijkheid is om
informatie toe te voegen, dan kunt u het formulier personaliseren.
(AANPASSEN)
Klik op de knop

Word XP gevorderden

formulier vindt u de belangrijkste informatie die men moet invullen als men
een adressenbestand maakt.
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ª Indien u een veld wilt verwijderen, dan volstaat het om het te selecteren en
te klikken op de knop DELETE (VERWIJDEREN).

ª Indien u een veld wilt toevoegen dan volstaat het om te klikken op de knop
ADD (TOEVOEGEN). U komt in een dialoogvenster dat u toelaat om een
naam te geven aan het nieuwe veld.

ª Het is ook mogelijk om een veld te verplaatsen. U zou bijvoorbeeld de

Word XP gevorderden

velden in de volgorde kunnen plaatsen waarin u ze invult.
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ª Om de plaats van een veld aan te passen selecteer het en klik op de knop
MOVE UP (OMHOOG) of MOVE DOWN (OMLAAG).

ª Nadat u klikte op

komt u terug in uw formulier, aangepast aan
uw noden en nu kunt u de verschillende adressen ingeven.

ª Klik op de toets ←
→

of ENTER om u te verplaatsen tussen de verschillende

velden en de gegevens in te vullen. Klik op de knop NEW ENTRY (NIEUW
ITEM) of klik twee maal op ENTER op het einde van het formulier om een
nieuw formulier te openen.

ª Zodra u klaar bent met het invoegen van uw gegevens, kunt u klikken op de
knop CLOSE (SLUITEN). Een dialoogvenster verschijnt waar u uw nieuwe
adressenbestand in kunt opslaan.

ª Vul een naam in het veld naast FILE NAME (BESTANDSNAAM) in en klik op de
knop SAVE (OPSLAAN).

al de adressen uit uw bestand.
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ª In de kolom met de aankruisvakjes, kunt u sommige bestemmelingen
inactiveren om hen deze briefwisseling niet op te sturen.

ª Klik op
hyperlink

om terug te keren naar uw brief of klik op de
.

De brief vervolledigen

ª Typ uw brief en maak die op zoals u het zou doen voor een normale brief.
ª Op de plaats waar u het adres wenst in te voegen, klik op de knop INSERT

ª Een dialoogvenster wordt weergegeven dat u toelaat om met meer precisie
te bepalen hoe het adres eruit zal zien na het samenvoegen.
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ADDRESS BLOCK (ADRESBLOK INVOEGEN) van uw werkbalk MAIL MERGE
(AFDRUK SAMENVOEGEN) .
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ª Klik op

nadat u de verschillende selecties hebt uitgevoerd.

ª Het veld ADDRESS BLOCK (ADRESBLOK) verschijnt in uw brief.
ª De knop

laat u toe om het resultaat van het samenvoegen te bekijken
in het huidige scherm voor het huidige record. Gebruik de pijltjes om een
volgend record weer te geven.
.

Indien u het veld Address Block kiest, zal u misschien twee details opmerken die u
mogelijk kunnen storen. Standaard staat de naam van het bedrijf achter de
contactpersoon en de postcode staat achter de stad. Door te klikken op de knop
INSERT MERGE FIELD (SAMENVOEGVELDEN INVOEGEN) kunt u zowel de velden kiezen
als de volgorde waarin ze zullen verschijnen.

ª Door te klikken op de knop INSERT MERGE FIELD (SAMENVOEGVELDEN
bekomt u de verschillende velden.
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INVOEGEN),
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ª Om een veld te kiezen uit de lijst, dubbelklik op de naam of selecteer het en
klik op de knop INSERT (INVOEGEN). Het gekozen veld wordt automatisch
ingevuld op de plaats van uw muisaanwijzer.

ª Voeg de velden in volgens de volgorde waarin ze zullen verschijnen en

maak ze op naargelang hoe ze er zullen moeten uitzien wanneer ze door
hun waarde vervangen worden.

De andere knoppen van de werkbalk Afdruk samenvoegen
Door te klikken op het icoontje

kunt u elk moment terugkeren in uw

ª De icoontjes

verplaatsen u doorheen uw records.

ª De knop

toont u het resultaat van het samenvoegen in het huidige
scherm voor de record die door middel van de knoppen
geselecteerd werd. Dit laat u toe om enkel de brief
af te drukken van de geselecteerde persoon.

ª Gebruik de knop

om het type hoofddocument te wijzigen. Indien het
een brief is, kan het omgezet worden in een document waarmee u
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gegevensbestand.
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etiketten, enveloppen of een adreslijst kunt maken of terugkeren naar een
normaal document.

De afdruk samenvoegen

ª Om uw afdruk samen te voegen, klik op
nieuw document te sturen, klik op
sturen of klik op

om het resultaat naar een

om het resultaat naar de printer te

om het resultaat via mail door te sturen.

ª Indien u kiest om het resultaat van het samenvoegen naar een document te
sturen, zal het document dat nu is ontstaan een eigen naam dragen en zal
het verschillen van de brief die als basis voor het samenvoegen gebruikt
werd.

Oefening 8.

TITEL

Creëer uw eigen adressenbestand volgens het volgende
voorbeeld.

NAAM

VOORNAAM

STRAAT

PC

STAD

Mijnheer

Bertrand

Gert

Stationstraat 22

1000 BRUSSEL

Mevrouw

Dupont

Elke

Stationstraat 4

4000 LUIK

Mijnheer

Fernando

José

Steenstraat 6

5000 NAMEN

Juffrouw

Andrieu

Nancy

Kasteelstraat 8

1000 BRUSSEL
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Oefening 9.





Creëer het hoofddocument.
Spring het adres in.
Voeg de automatische datum in.
Voeg de onderstaande tekst in.

TITEL
Wij nodigen u uit voor onze informatiesessie over onze cursussen, die zal
plaatsvinden volgende maandag om 15 u in onze lokalen.
Met de meeste hoogachting.

Oefening 10.


Voer het samenvoegen uit naar een nieuw document.

EEN VERZENDLIJST UITVOEREN MET EEN EXCEL BESTAND
De brief creëren

ª Kies in een leeg document het menu TOOLS (EXTRA), en daarna LETTERS
AND MAILING (BRIEVEN EN VERZENDLIJSTEN) .

ª Kies vervolgens MAIL MERGE WIZARD (WIZARD AFDRUK SAMENVOEGEN).
ª De TASK PANE (TAAKVENSTER) MAIL MERGE (AFDRUK SAMENVOEGEN)
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verschijnt.
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ª Standaard stelt het programma voor om een brief te creëren.

ª Om deze optie te accepteren en de procedure verder te zetten, klik op de
hyperlink

.

ª De onderstaande vraag die beantwoordt moet worden: gebruikt u het

ª Standaard stelt het programma het huidige document voor. Indien u bent

vertrokken van een leeg document om een nieuwe brief te schrijven of u
hebt op het scherm de tekst die u wenst te gebruiken voor uw
gepersonaliseerde briefwisseling, kunt u de standaard optie behouden en
op de hyperlink
klikken.
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huidige document, een template (sjabloon) of een bestaand document.
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Het adressenbestand openen

ª Indien uw adressenbestand al gemaakt is in Excel, kies dan
.

ª Klik op de hyperlink

(BLADEREN) om het adressenbestand

te selecteren.

ª U ziet nu een dialoogvenster dat u de naam weergeeft van de verschillende
veldnamen in het bestand.

ª Selecteer degene die u wilt gebruiken.
ª Klik vervolgens op

.

ª Een tabel wordt weergegeven met al de records. In deze tabel kunt u nog
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selecties maken.
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ª Om te bevestigen klik op

.

DE BRIEF VERVOLLEDIGEN
ª U keert terug naar uw brief of klikt op de hyperlink

.

ª Om de verschillende velden in te voegen, kunt u het taakvenster of de
werkbalk MAIL MERGE (AFDRUK SAMENVOEGEN) gebruiken.

ª Indien u de werkbalk gebruikt, plaats uw muisaanwijzer op de plaats waar
het adres moet komen staan en klik op de knop INSERT ADDRESS BLOCK
(ADRESBLOK INVOEGEN) van uw werkbalk MAIL MERGE (AFDRUK
SAMENVOEGEN) .

ª Indien u het taakvenster gebruikt, zal u dezelfde mogelijkheid terugvinden
door op de hyperlink

(ADRESBLOK) te klikken.

ª Een dialoogvenster wordt weergegeven dat u toelaat om met meer precisie
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te bepalen hoe het adres eruit zal zien na het samenvoegen.
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ª Klik op

nadat u de verschillende selecties hebt uitgevoerd.

ª Het veld ADDRESS BLOCK (ADRESBLOK) verschijnt in uw brief.
ª U kunt ook de velden van uw database invoegen door te klikken op de knop

INSERT MERGE FIELD (SAMENVOEGVELDEN INVOEGEN) of door te klikken op de
hyperlink

(MEER ITEMS).

ª U krijgt vervolgens de verschillende velden.

ª Om een veld te kiezen uit de lijst dubbelklik op de naam of selecteer de
naam en klik op de knop INSERT (INVOEGEN). Het gekozen veld wordt
automatisch ingevuld op de plaats van uw muisaanwijzer.

ª Voeg de velden in volgens de volgorde waarin ze zullen verschijnen en

DE AFDRUK SAMENVOEGEN
ª Om uw afdruk samen te voegen, klik op
nieuw document te sturen, klik op
sturen of klik op

om het resultaat naar een

om het resultaat naar de printer te

om het resultaat via mail door te sturen.

ª Indien u kiest om het resultaat van het samenvoegen naar een document te
sturen, zal het document dat nu is ontstaan een eigen naam dragen en zal
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maak ze op naargelang hoe ze er zullen moeten uitzien wanneer ze door
hun waarde vervangen worden.
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het verschillen van de brief die als basis voor het samenvoegen gebruikt
werd.

Oefening 11.
Gebruik het Excel Aeperson.xls bestand om uw
gepersonaliseerde briefwisseling uit te voeren.
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Word-velden gebruiken
Na dit hoofdstuk bent u in staat:



Voorwaarden in te voegen voor veranderlijke tekst in uw brief
Variabele gegevens in te voegen tijdens het samenvoegen

DE TEKST LATEN VARIËREN NAARGELANG EEN VOORWAARDE
Door het Word-veld If.....Then.....Else (Als…Dan...Anders…) in te voegen is het
mogelijk de tekst te laten variëren afhankelijk van een voorwaarde.
Voorbeeld : Indien in het veld "TITEL", de inhoud "Mijnheer" voorkomt, wenst u dat
de tekst "Geachte heer " verschijnt, in de andere gevallen "Geachte mevrouw ".

ª Klik op de knop

(WORD-VELD INVOEGEN).

ª Selecteer de opdracht IF.....THEN.....ELSE

(ALS…DAN...ANDERS…).

ª U komt terecht in een dialoogvenster waar meerdere specificaties dienen te

Als aan de voorwaarde wordt voldaan, wordt de tekst van het vak INSERT THIS TEXT
(DEZE TEKST INVOEGEN) ingevoegd.
In het andere geval, wordt de tekst van het vak OTHERWISE INSERT THIS TEXT
(ANDERS DEZE TEKST INVOEGEN) ingevoegd.
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worden ingevuld.
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GEGEVENS INVOEGEN TIJDENS HET SAMENVOEGEN
Het Word-veld ASK (VRAAG) staat toe, op het moment van de samenvoeging, een
variabel gegeven in te voegen dat niet voorkomt in uw gegevensbestand.
Voorbeeld : Een factuurbedrag dat elke maand verandert.
Om deze variabele in te geven:

ª Klik op de knop

(WORD-VELD INVOEGEN) in het

hoofddocument.

ª Kies ASK (VRAAG).
ª Geef een naam aan de BOOKMARK (BLADWIJZER).
ª Typ in het venster PROMPT (VRAAG) de boodschap die u wenst door te

geven aan de gebruiker op het moment van het samenvoegen zodat de
gebruiker weet welk type informatie zal worden ingevuld.

ª Plaats eventueel een standaardwaarde in het venster DEFAULT BOOKMARK
TEXT (STANDAARDTEKST VOOR BLADWIJZER). Deze waarde verschijnt dan
systematisch aan de gebruiker die deze kan accepteren of vervangen.

ª Voeg in het hoofddocument op de plaats waar de variabele moet komen
staan, de naam van de BOOKMARK (BLADWIJZER) in als een Word-veld.

ª Druk op de CTRL + F9 toetsen en voeg de naam van de BOOKMARK
(BLADWIJZER) in tussen de accolades die verschijnen.

ª Voer het samenvoegen uit.
Tijdens het samenvoegen zult u de gelegenheid hebben om de nodige variabelen
in te voegen.





Voer een samenvoeging uit met het document
Personne.doc.
Test uw kennis i.v.m. voorwaarden om enkel en alleen
aan de personen van de afdeling "Admin" te schrijven.
Test een andere voorwaarde om een veranderlijke tekst
te laten verschijnen indien de personen tot die afdeling
behoren.
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Sorteren en filteren tijdens een verzendlijst
Na dit hoofdstuk bent u in staat:



Het resultaat van het samenvoegen te sorteren
Een selectie uit te voeren op het moment van het
samenvoegen

Op het moment van het samenvoegen, kunt u het resultaat van het
samenvoegen sorteren of records selecteren naargelang een criterium. U
kunt het sorteren of filteren uitvoeren op het moment dat u uw database kiest
of het kan ook gebeuren voordat het samenvoegen plaatsvindt.

HET RESULTAAT VAN HET SAMENVOEGEN SORTEREN
ª Maak uw hoofddocument aan waarin u de velden hebt gekozen die
afgedrukt zullen worden en kies het gegevensbestand.

ª Klik op de hyperlink

van uw taakvenster MAIL

MERGE. (AFDRUK SAMENVOEGEN)

ª Klik vervolgens op de hyperlink

.
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ª Het dialoogvenster met de verschillende records verschijnt:
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.

ª Klik op de kop van de kolom die u wenst te sorteren.
ª Klik een tweede keer op de kop van de kolom om aflopend te sorteren.
ª Bij het samenvoegen zullen de records in de gekozen volgorde gesorteerd
zijn.

DE GEGEVENS FILTEREN
ª Maak uw hoofddocument waarin u de velden kiest die zullen worden
afgedrukt en selecteer het gegevensbestand.

ª Klik op de hyperlink

van het taakvenster MAIL

MERGE (AFDRUK SAMENVOEGEN) .

ª Klik vervolgens op de hyperlink

.
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ª Het dialoogvenster met de verschillende records verschijnt:
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.

ª Klik op de driehoek om een afrollijst weer te geven die u toelaat om uw

keuze te maken. Bijvoorbeeld: indien u klikt op de driehoek van het veld
TITLE zal u Monsieur of Madame kunnen kiezen.

ª Bij het samenvoegen zullen de records gefilterd worden.
ª Enkel de records die overeenstemmen met de gekozen criteria zullen
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weergegeven worden.
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GEVORDERDEN FILTERS
Het kan voorkomen dat u de voorwaarden met AND (EN) en OR (OF) moet
combineren.
Voorbeeld :
Het veld Service is gelijk aan Administration
OF
Het veld Service is gelijk aan Secrétariat
Enkel deze twee diensten zullen geselecteerd worden.
Om op deze manier te filteren:

ª Klik op de hyperlink

van het taakvenster MAIL

MERGE (AFDRUK SAMENVOEGEN) .

ª Klik vervolgens op de hyperlink

.

ª Het dialoogvenster met de verschillende records verschijnt:

.

maken. Kies ADVANCED (GEADVANCEERD).

.
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ª Klik op de driehoek om de afrollijst weer te geven waar u uw keuze kunt
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ª U krijgt het volgende dialoogvenster:

ª Gebruik de afrollijsten om in dit dialoogvenster de verschillende criteria in te
voegen die overeenkomen met uw keuzes.

ª Klik op

en voer het samenvoegen uit.

ª Bij het samenvoegen zullen de records gefilterd worden.
ª Enkel de records die overeenstemmen met de gekozen criteria zullen
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weergegeven worden.
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Etiketten creëren
Na dit hoofdstuk bent u in staat:




Etiketten te creëren
Deze informatie te combineren met een database om een
verzendlijst uit te voeren
De afdruk samen te voegen

Het aanmaken van etiketten is eenvoudig als men gebruik maakt van AFDRUK
SAMENVOEGEN (MAIL MERGE).
U kunt de functie AFDRUK SAMENVOEGEN gebruiken om namen en adressen op
mailing etiketten af te drukken. U kunt de informatie van een gegevensbron
gebruiken voor uw etiketten zoals dat het geval was voor standaardbrieven.
Indien het formaat van uw etiketten bovendien overeenkomt met één van de
standaardtypes die Word u voorstelt, is de volgende procedure kinderspel.

EEN STANDAARDETIKET DEFINIËREN ALS HOOFDDOCUMENT
ª In een nieuw document, kies het menu TOOLS (EXTRA), daarna LETTERS
AND MAILING (BRIEVEN EN VERZENDLIJSTEN) .

ª Kies vervolgens MAIL MERGE WIZARD

(WIZARD AFDRUK SAMENVOEGEN).

ª De TASK PANE (TAAKVENSTER) MAIL MERGE (AFDRUK SAMENVOEGEN)
verschijnt.

ª Standaard stelt het programma voor om een brief te maken.
.

Wijzig deze optie en kies

ª Om deze optie te aanvaarden en de procedure verder te zetten, klik op de
.

ª De volgende vraag die u zult beantwoorden is of u wenst de opmaak van
het huidige document te wijzigen of u beschikt over een reeds bestaand
document met het juiste formaat.

ª In hetzelfde venster, kies
te definiëren.

om het formaat van uw etiketten
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ª Het volgende dialoogvenster verschijnt. Selecteer hier uw type printer.

Selecteer DOT MATRIX (MATRIX) enkel voor de printers met een
doorlopende papiervoeding; in alle andere gevallen selecteert u LASER
(INKJET LASER).

ª Kies ook het passende papierformaat of klik op DETAILS (DETAILS) om de
verschillende afmetingen van het etiket te specificeren.

ª Klik op

. U komt automatisch in een tabel terecht. U krijgt het
aantal kolommen die overeenstemt met het aantal etiketten in de breedte
en het aantal rijen die overeenstemt met het aantal etiketten in de hoogte.

ª U gaat nu over na de volgende stap : het selecteren van uw
gegevensbestand.

DE GEGEVENSBRON BEPALEN
ª In het venster waar u het formaat van uw etiketten hebt gedefinieerd, klik op
.

ª U bevindt zich in een ander venster met de hyperlink

.

ª Klik er op om uw gegevensbestand te selecteren in de lijst van bestanden.
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ª Het dialoogvenster verschijnt waar u de bestemmelingen van uw
verzendlijst kunt kiezen.

ª Klik op

om te bevestigen dat u al de mensen in de lijst

selecteert.

ª U keert terug naar uw standaarddocument. Uw etiketten bevatten

automatisch al het word-veld NEXT. Vervolgens kunt u de velden plaatsen
die op uw etiketten zullen staan.

ª Klik op de hyperlink

in het onderste gedeelte van

het huidige venster.

ª Om de velden van de database in te voegen, klik op de knop INSERT MERGE
FIELD (SAMENVOEGVELDEN INVOEGEN) van de werkbalk MAIL MERGE
(AFDRUK SAMENVOEGEN) of klik op de hyperlink

.
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ª U krijgt de verschillende velden.

40
17/11/05

Etiketten creëren

ª Om een veld uit de lijst te kiezen, dubbelklik op een naam of selecteer hem
en klik op de knop INSERT (INVOEGEN). Het gekozen veld wordt automatisch
ingevoegd op de plaats van uw muisaanwijzer.

ª Voeg de velden in zoals u zou willen dat ze eruit zien nadat ze vervangen
werden door hun waarde: in dezelfde volgorde en met de gewenste
opmaak. Om een nieuwe rij met gegevens te krijgen op uw etiket, druk
gelijktijdig op de toetsen ×SHIFT + ENTER .

ª Voeg de velden toe aan het eerste etiket en klik op de knop
om dezelfde velden op al de etiketten te krijgen.

ª Om het resultaat van u verschillende acties te bekijken en te controleren

DE AFDRUK SAMENVOEGEN
ª Om uw afdruk samen te voegen, klik op

.

ª U komt in een venster waar u kunt kiezen om het resultaat van het
samenvoegen naar de printer te sturen door te klikken op
kunt klikken op
document te sturen.

of u

om het resultaat naar een nieuw
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. U zou deze test pagina kunnen afdrukken
om te controleren dat de etiketten op de juiste plaats op de pagina staan.
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ª In beide gevallen krijgt u een dialoogvenster waar u kunt kiezen of u wenst

al de records samen te voegen of enkel een deel van de records. Dit kunt u
specificeren in de tekstzones rechts van FROM (VAN) en TO (TOT).

ª Nadat u op

hebt geklikt zal het samenvoegen plaatsvinden.

Oefening 13.
Maak etiketten aan met het document Personne.doc.
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Verschillende pagina-instellingen in één document
creëren
Na dit hoofdstuk bent u in staat:




Een document te verdelen in secties
Secties optimaal te benutten
In hetzelfde document verschillende kop -en voetteksten aan te
maken

Word laat u toe uw document in verschillende secties in te delen. Elke sectie
kan er anders uit zien en eigen karakteristieken bevatten op het gebied van
pagina-instelling.

DE VOORDELEN VAN SECTIES
De secties bieden bijkomende mogelijkheden ivm pagina-instelling.
Door gebruik te maken van secties kunt u onder andere:








bepaalde pagina's een andere afdrukstand (oriëntatie) geven;
verschillende kop -en voetteksten in één document verkrijgen;
het paginanummer ergens anders plaatsen en/of het type van nummering
wijzigen;
verschillende marges definiëren;
de tekst verticaal uitlijnen;
tekst in kolommen weergeven;
regels nummeren;….

EEN NIEUWE SECTIE CREËREN
ª Positioneer uw invoegpunt op de plaats waar u een nieuwe sectie wenst te
beginnen.

ª Via het menu INSERT (INVOEGEN) Æ BREAK (EINDEMARKERING).
ª Selecteer het keuzerondje:
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ª Bevestig met

.

DE KOP - OF VOETTEKST AANPASSEN
Het is mogelijk in éénzelfde document verschillende kop - en voetteksten te
plaatsen.

ª Voeg de kop -of voettekst in het document in.
ª Voeg een sectie-einde in op de plaats waar u een nieuwe kop -of voettekst
wil invoegen.

ª Plaats uw muisaanwijzer in de kop – of voettekst van de tweede sectie.
ª Inactiveer de optie

SAME AS PREVIOUS (ZELFDE ALS VORIGE) om de
verbinding met de kop -of voettekst van de eerste sectie te verbreken.

ª Breng de nodige veranderingen aan of verwijder de bestaande kop –en
voettekst om er een volledige nieuwe van te maken.
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ª Klik op CLOSE (SLUITEN).
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VERTICALE UITLIJNING
Er bestaat een optie die u toelaat de tekst verticaal te centreren op elke pagina van
een sectie.

ª Voeg een sectie in die begint op een nieuwe pagina.
ª Plaats uw invoegpunt in de sectie.
ª Via het menu FILE (BESTAND) Æ PAGE SETUP (PAGINA-INSTELLING).
ª In het tabblad LAYOUT (INDELING), kies in de afrollijst naast VERTICAL

ALIGNMENT (VERTICAAL UITLIJNEN) de manier waarop u tekst verticaal op de
pagina zal worden uitgelijnd.

ª Bevestig met

om uw keuzes te bevestigen.

Oefening 14.



Open een nieuw document.
Centreer de volgende tekst horizontaal en verticaal op
het blad.

DOCTORAATSTHESIS
Presentatie voor het behalen van

de titel van
BRUSSEL
Specialiteit : fysische wetenschappen
door
Jean-Paul DELAUNOIS
Brussel
Juni 2013
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DOCTOR VAN DE UNIVERSITEIT VAN
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Alinea-en karakteropmaak automatiseren en
standaardiseren
Na dit hoofdstuk bent u in staat:




De opmaakprofielen te gebruiken
Alinea - en karakteropmaak te automatiseren
De opmaakprofielen aan te passen

De opmaakprofielen bepalen hoe de tekst van een document eruit zal zien.
Het zijn gehelen van alinea – en karakteropmaak.
Wanneer u een nieuw document creëert, zijn er reeds voorgedefinieerde
opmaakprofielen aanwezig. U kunt deze bekijken door te klikken op de knop
de linker hoek van de werkbalk FORMATTING (OPMAAK).

in

WAAROM OPMAAKPROFIELEN GEBRUIKEN?
In één enkele handeling verkrijgt u:




De karakteropmaak naar keuze;
De uitlijningen en spatiëringen van de verschillende alinea's
Randen enz.
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Door te klikken op deze knop, verschijnt het taakvenster STIJLEN EN OPMAAK en u
zult standaard de beschikbare opmaakprofielen te zien krijgen.
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Als u één van deze karakteristieken wenst te veranderen, volstaat het uw
opmaakprofiel aan te passen, en uw ganse document wordt automatisch op punt
gesteld.
Bovendien vergemakkelijken de kop-opmaakprofielen de creatie van bijvoorbeeld
een inhoudsopgave en wordt een overzicht snel aangemaakt.

EEN BESTAANDE OPMAAKPROFIEL GEBRUIKEN
Als u een hiërarchie wil aanbrengen in uw titels, of u wilt de structuur van uw
document visualiseren of een inhoudsopgave automatisch opstellen, gebruik de
reeds bestaande opmaakprofielen.
Gebruik de opmaakprofielen HEADING 1 2 3... in de Engelstalige software versie,
KOP 1 2 3... in de Nederlandstalige versie.
Opmaakprofielen toepassen met de automatische opmaak
U beschikt over een methode om een bestaand document automatisch op te
maken.
Op deze manier maakt u zeer makkelijk uw tekst op en past u bovendien een
hiërarchie van de titels toe op uw document.

ª Open het op te maken document.
ª Via het menu FORMAT (OPMAAK) Æ AUTOFORMAT (AUTOOPMAAK).
ª Bevestig door te klikken op

.

ª Uw tekst is opgemaakt en de verschillende HEADINGS (KOPPEN) zijn
toegepast.

Na de automatische opmaak toegepast te hebben, is het vaak nodig om het niveau
van bepaalde titels te wijzigen.
U kunt in uw document ook handmatig hiërarchie aanbrengen als u niet beslist via
de automatische opmaak te werken.

ª Klik in de aan te passen alinea of selecteer de op te maken tekst.
ª Om het Office taakvenster STIJLEN EN OPMAAK te openen, klik op de knop
.
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Bestaande opmaakprofielen toepassen via het Office stijlen taakvenster
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ª Selecteer de naam van het opmaakprofiel dat overeenstemt met het

gewenste titelniveau. HEADING 1 (KOP 1) voor een hoofdtitel, HEADING 2
(KOP 2) voor een tweede niveau, enz., HEADING 9 (KOP 9) vertegenwoordigt
het laagste niveau.

ª Word zal de opmaak toepassen op de selectie.

Oefening 15.



Pas de automatische opmaak toe op het document
Computer.doc.
Pas het opmaakprofiel van de kop van het eerste en
tweede niveau aan.

DE AUTOMATISCHE OPMAAKPROFIELEN
Het is zo dat:




indien u enkele woorden typt op een regel,
de karaktergrootte aanpast,
en de lijn centreert,

zal Word automatisch een opmaakprofiel toepassen.
Bijvoorbeeld : Normal (standaard) + Vet + Rood
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Word creëert automatisch opmaakprofielen tijdens het typen.
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De automatische opmaakprofielen in(activeren)

ª Via het menu TOOLS (EXTRA) Æ OPTIONS (OPTIES).
ª Klik vervolgens op het tabblad EDIT (BEWERKEN).
ª Om de automatische opmaakprofielen te inactiveren, inactiveer het
aankruisvakje KEEP TRACK OF FORMATTING (OPMAAK BIJHOUDEN).

EEN ALINEAOPMAAKPROFIEL CREËREN
Ondanks de verschillende opmaakprofielen gelinkt aan de titelniveaus die u ter
beschikking staan, is het soms handig uw eigen opmaakprofiel aan te maken.
U zou bijvoorbeeld graag beschikken over een opmaakprofiel om opmerkingen in
uw document in te voegen; kleinere karaktergrootte, vet, en wat spatie voor en na
de alinea.
Om snel een alineaopmaakprofiel te creëren

ª Maak de alinea op volgens uw behoeften.
ª Selecteer de alinea met de opmaak die u in uw opmaakprofiel wil opnemen.
ª In de tekstbox stijlen,

klik op de naam van het

opmaakprofiel dat verschijnt.

ª Deze naam wordt geselecteerd

, zodat u deze kunt
uitwissen en een nieuwe naam kunt intypen. Word vervangt automatisch de
naam op het scherm.

ª Druk op ENTER .

Oefening 16.


Creëer een opmaakprofiel met de volgende kenmerken:
vet, omkaderd, insprong van 2 cm.
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ª Het nieuwe opmaakprofiel is aangemaakt.
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EEN TEKENOPMAAKPROFIEL CREËREN
De opmaakprofielen HEADING 1,2,3… (KOP 1,2,3…) zijn allemaal
alineaopmaakprofielen. Het opmaakprofiel dat u zojuist gemaakt hebt, is ook een
alineaopmaakprofiel.
Het is soms nodig een opmaakprofiel te creëren om enkel karakters op te maken.
In deze handleiding hebben we ook een tekenopmaakprofiel gemaakt om de
opdrachten te laten opvallen. Sommige woorden hebben dus een andere opmaak
dan de rest van de alinea.

ª Maak een woord of een deel van een zin op naargelang uw behoeften.
ª Klik op het icoontje

links van het vakje OPMAAKPROFIEL. Deze
handeling zal het taakvenster STYLES AND FORMATTING (STIJLEN EN
OPMAAK) weergeven.

ª Klik op de knop

(NIEUW OPMAAKPROFIEL).

ª In de zone NAME (NAAM), geef een naam aan uw opmaakprofiel.
ª In de zone STYLE TYPE (TYPE OPMAAKPROFIEL), selecteer CHARACTER
(TEKEN) in de afrollijst.

ª Dankzij de knop

(OPMAAK) in dit dialoogvenster, kunt u de taal
van het opmaakprofiel wijzigen of vragen dat de spelling controle niet wordt
toegepast op de woorden die opgemaakt werden met dit opmaakprofiel. U
kunt ook een sneltoets creëren om uw opmaakprofiel toe te passen.

ª Bevestig met

.

ª Uw nieuwe tekenopmaakprofiel is gecreëerd.



Creëer een karakteropmaakprofiel dat tekst rood en
cursief plaatst.

Word XP gevorderden

Oefening 17.
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EEN OPMAAKPROFIEL AANPASSEN
Indien het voorgedefiniëerde opmaakprofiel u niet bevalt, kunt u dit steeds
aanpassen.

ª Wijzig één van de alinea’s die opgemaakt werd met uw opmaakprofiel.
ª Klik op de icoon

link van het vakje OPMAAKPROFIEL. Hierdoor wordt het
taakvenster STYLES AND FORMATTING(STIJLEN EN OPMAAK) weergegeven.

ª Plaats uw muisaanwijzer in het taakvenster STYLES AND FORMATTING

(STIJLEN EN OPMAAK) op de naam van het opmaakprofiel dat u wenst aan te
passen of klik met de rechter muisknop op die naam.

ª Het driehoekje dat staat voor een afrollijst verschijnt
.

ª Klik erop en de afrollijst zal automatisch de verschillende mogelijkheden
tonen :

.

ª Klik op de optie UPDATE TO MATCH SELECTION… (BIJWERKEN OM MET
SELECTEREN TE LATEN OVEREENKOMEN).
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ª Het opmaakprofiel wordt bijgewerkt.
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Oefening 18.










Gebruik van opmaakprofielen.
Open het document Diamonds.
Pas de Heading 1 (Kop 1) aan; Times New Roman 20
punten, centreer de tekst, laat 3 regels spatie na de
alinea en omkader deze met een eenvoudige rand.
Gebruik dit opmaakprofiel voor de hoofdtitels.
Pas het opmaakprofiel Heading 2 (Kop 2) aan; Times
New Roman 16, vet, centreer de tekst en laat 2 regels
spatie na de alinea.
Gebruik dit opmaakprofiel voor de titels van het tweede
niveau.
Pas vervolgens het opmaakprofiel Heading 1 (Kop 1)
aan: Verander de eenvoudige rand in een dubbele rand.

DE OPMAAK ANNULEREN
De aanpassingen aangebracht in uw document door het gebruik van
opmaakprofielen kunnen op elk moment ongedaan gemaakt worden. Indien u het
opmaakprofiel NORMAL (STANDAARD) kiest, zal uw alinea opnieuw de opmaak van
een standaard alinea overnemen. U kunt ook de sneltoets CTRL + SHIFT + N
gebruiken.
Indien u al het opmaak wenst te verwijderen:

ª Selecteer de alinea.
ª Klik op het pijltje van het opmaakprofiel dat in het vakje staat onder

FORMATTING OF SELECTED TEXT (OPMAAK VAN GESELECTEERDE TEKST).

ª Kies CLEAR FORMATTING (OPMAAK WISSEN).
ª Al de opmaak is verdwenen.
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.
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Automatische nummering van titels
Na dit hoofdstuk bent u in staat:



Uw titels automatisch te nummeren
Het type nummering te wijzigen

Titels kunnen makkelijk genummerd worden indien u reeds de verschillende
titelniveau’s hebt toegepast.

EEN BESTAAND OPMAAKPROFIEL GEBRUIKEN
Indien u wenst een hiërarchie van titels te gebruiken, de structuur van uw
document weer te geven of een automatische inhoudsopgave te bekomen, denk
eraan om de opmaakprofielen te gebruiken die al in het programma bestaan.

ª Klik in de alinea die u wenst te wijzigen of selecteer de tekst die u wilt
wijzigen.

ª Klik op de icoon

om het Office STYLEN EN OPMAAK taakvenster weer te

ª Klik op de naam van het opmaakprofiel dat overeenkomt met het niveau

van de titel die u wenst te gebruiken. HEADING 1 (TITEL 1) voor een
hoofdtitel, HEADING 2 (TITEL 2) voor een titel van het tweede niveau enz..
HEADING 9 (TITEL 9) is het laagste niveau.
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geven.

53
17/11/05

Automatische nummering van titels

ª Word past het opmaakprofiel automatisch toe voor de geselecteerde tekst.
EEN NUMMERING TOEPASSEN OP DE TITEL OPMAAKPROFIELEN
ª Selecteer de titel en klik rechts in de selectie. Het contextuele menu wordt
weergegeven. Selecteer de optie BULLETS AND NUMBERING
(OPSOMMINGSTEKENS EN NUMMERING).

ª U komt in het dialoogvenster BULLETS AND NUMBERING (MEERDERE NIVEAUS)
terecht.

ª Kies het tabblad OUTLINE NUMBERED (MEERDERE NIVEAUS) en kies het type
nummering dat u wenst.

ª U moet een van de types nummering kiezen die het woord HEADING (KOP)

ª Klik op

en al de HEADINGS (KOPPEN) zullen aangepast zijn
met de gekozen nummering.
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bevat omdat u wenst te werken met opmaakprofielen voor titels.
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DE KENMERKEN VAN DE NUMMERING WIJZIGEN
ª De knop

(AANPASSEN) van het tabblad OUTLINE NUMBERED
(AANPASSEN) opent het volgende dialoogvenster:

ª Dit scherm laat toe om voor elke titelniveau de kenmerken nauwkeurig te
bepalen.

ª Het veld NUMBER FORMAT (NUMMERING) maakt het mogelijk om woorden
zoals "Hoofdstuk", "Sectie",enz. te gebruiken in uw nummering.

ª De knop FONT…(LETTERTYPE…) geeft toegang tot de kenmerken op het

Oefening 19.


Creëer het volgende opmaakprofiel voor Kop 1:
.
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gebied van karakteropmaak en het voorbeeld zone geeft onmiddellijk de
gekozen wijzigingen weer voordat u uw keuzes hebt bevestigd met de knop
.
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De overzichtsweergave gebruiken voor lange
documenten
Na dit hoofdstuk bent u in staat:




Een hiërarchische structuur te geven aan uw documenten
De structuur van uw documenten weer te geven
Uw document te reorganiseren

De overzichtsweergave geeft eerder de structuur van uw document weer dan
de inhoud of de pagina-instelling. Deze weergave laat u toe lange
documenten gestructureerd te creëren en te wijzigen.
U ziet de verschillende titelniveaus met inspringingen naar rechts die steeds
toenemen, afhankelijk van het titelniveau.
Wenst u in Outline view (Overzichtsweergave) of met de Document Map
(Documentstructuur ) te werken, dan dient u een hiërarchise structuur in uw
document aan te brengen. Om dit te doen, kunt u uw tekst opmaken met de
voorgedefinieerde opmaakprofielen Heading 1 (Kop 1) tot Heading 9 (Kop 9) of
met voorgedefinieerde alinea opmaak Level 1 (Niveau 1) tot Level 9 (Niveau 9).

EEN HIËRARCHISCH NIVEAU AAN EEN TITEL TOEPASSEN
Kies via het menu VIEW (BEELD) de weergave OUTLINE (OVERZICHT) of klik op het
dat zich in de linkerbenedenhoek van uw scherm bevindt (links van de
icoontje
horizontale schuifbalk).

ª De werkbalk OUTLINING (OVERZICHT) verschijnt.

om naar een lager niveau te gaan.

ª Gebruik de toetsencombinatie ×SHIFT + TABULATION of het pijltje

om

naar een hoger niveau te gaan.

ª Gebruik de toetsencombinatie CTRL + × SHIFT + N of het dubbel pijltje
om terug te keren naar het normal (standaard) opmaakprofiel (zonder
titelniveau).
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ª Gebruik de TAB toets of het pijltje
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DE WEERGAVE VAN UW DOCUMENT WIJZIGEN

De afrollijst
laat u toe om de weergave van uw document
te wijzigen. Zo zult u kunnen bepalen welke titelniveaus getoond zullen worden.
Bijvoorbeeld : Door op Show Level 1 te klikken, krijgt u enkel de voornaamste titels
van uw verschillende hoofdstukken te zien.
Door enkel één niveau of twee tot drie niveaus weer te geven, kunt u makkelijk de
evolutie van de structuur van uw document zien.
Opmerking :
Dit laat ook toe om op een makkelijke manier volledige hoofdstukken te
verplaatsen.
Indien u het wenst, kan u enkel één bijzonder hoofdstuk tonen en de rest
verbergen.

ª Als u enkel en alleen titelniveaus van Heading 1 (Kop 1) wenst te zien, klikt
u op

.

ª Om een volledig hoofdstuk weer te geven en de andere verborgen te

houden, plaats uw muisaanwijzer op het titelniveau dat u wenst te tonen.
om de tekst te zien die gekoppeld is aan het

titelniveau. Een dubbele klik op het icoontje
van dat titelniveau.

verbergt dan weer de tekst

EEN DOCUMENT HERSCHIKKEN IN DE OVERZICHTSWEERGAVE
Om een titel en de bijhorende tekst te verplaatsen

ª Als u enkel en alleen titelniveaus van Heading 1 (Kop 1) wenst te zien, klikt
u op

.
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ª Dubbelklik op het icoontje
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ª Klik op de symbolen

en sleep ze naar boven of naar beneden. Wanneer
u deze symbolen verplaatst, toont Word een horizontale lijn. Laat de muisknop
weer los wanneer de lijn zich op de juiste plaats bevindt.

OF

ª Selecteer de titel nadat u de tekst ervan verborgen hebt.
ª Klik op de pijltjes

en
(OVERZICHTSWEERGAVE).

van de werkbalk OUTLINE VIEW

ª De titel en de bijhorende tekst zijn verplaatst naar het begin of het einde
van het document.

Een titelniveau veranderen

ª Toon enkel nog het niveau dat u wenst te wijzigen.
ª Selecteer het symbool dat voor de titel staat (

of

).

ª Om een titelniveau te veranderen versleept u zo'n overzichtssymbool naar
links of rechts.

ª Wanneer u deze symbolen versleept, toont Word een verticale lijn per

titelniveau. Laat de muisknop weer los wanneer de lijn zich op de juiste
plaats bevindt. Word zal automatisch het opmaakprofiel van de bijpassende
titel toepassen.

ª Om een hoger titelniveau toe te passen, versleep het overzichtssymbool
naar links. In het tegendeel, om een lager titelniveau toe te passen,
versleep het overzichtsniveau naar rechts.

ª Of om het hiërarchische niveau van een titel te veranderen, kunt u ook
of

.

In een overzicht, is de platte tekst een alinea die geen titel is. In de
overzichtsweergave kunt u de platte tekst herkennen aan het kleine vierkantje links
van de alinea.
Een titel moet opgemaakt zijn met een van de 9 opmaakprofielen gedefinieerd in
Word. In de overzichtsweergave, ziet u een plusteken links van elke titel met tekst
en een minteken links van elke titel zonder tekst.
Om de volledige structuur van uw document weer te geven, verberg de platte tekst.
Wanneer u ziet waar er tekst of titels verborgen zijn door de grijze lijn die er onder
verschijnt.

Word XP gevorderden

klikken op de icoontjes
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Oefening 20.



Creëer het volgende plan.
Test ook de verschillende weergaven.

Tabellen
Definitie
Procedure
Creatie van de tabel
Rijen en kolommen toevoegen
Randen opmaken

Samenvoegen
Definitie
Procedure
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Creatie van een standaard brief
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Inhoudsopgave
Na dit hoofdstuk bent u in staat:


Een inhoudsopgave op te stellen in minder dan 10 seconden

Een voorbeeld van een inhoudsopgave met 2 niveaus:

Om een inhoudsopgave op te stellen, dient u eerst opmaakprofielen Heading x
(Kop x) toe te passen op de verschillende titels.
Wanneer deze opmaakprofielen aanwezig zijn, is Word in staat automatisch een
inhoudsopgave op te stellen.

EEN INHOUDSOPGAVE AANMAKEN
ª Plaats het invoegpunt op de locatie waar u de inhoudsopgave wenst in te
voegen (meestal boven of onder de tekst).

ª Via het menu INSERT (INVOEGEN) Æ INDEX AND TABLES (INDEX EN
ª Klik vervolgens op het tabblad TABLE OF CONTENTS (INHOUDSOPGAVE).
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INHOUDSOPGAVE).
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ª Klik op

en de inhoudsopgave komt tevoorschijn op de locatie

waar uw invoegpunt zich bevond.
Opmerking:

Het is mogelijk enkel niveaus naar keuze te laten verschijnen in de
inhoudsopgave. Standaard wordt er 3 voorgesteld. Dit aantal kunnen we
aanpassen door op de keuzelijst te klikken in het venster SHOW LEVELS
(AANTAL NIVEAUS).
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Vooraleer te bevestigen, kunt u een opmaak kiezen naar keuze uit de
lijst FORMATS (OPMAAK). Wanneer u een opmaak selecteert krijgt u een
voorbeeld ervan te zien in het venster WEB PREVIEW (WEBVOORBEELD).

61
17/11/05

Inhoudsopgave

DE INHOUDSOPGAVE AANPASSEN
Om de inhoudsopgave aan te passen na een wijziging in het document kunt u
natuurlijk een nieuwe inhoudsopgave maken. Maar gelukkig bestaat er een
rechtermuisknop.
Doe een rechtermuisklik op de inhoudsopgave, een contextueel menu verschijnt
met de optie UPDATE FIELD (VELD BIJWERKEN). Met één simpele klik regenereert
Word uw inhoudsopgave.
Opmerking:
U kunt ook de F9 functietoets van het toetsenbord gebruiken om de
velden van de inhoudsopgave bij te werken.

Oefening 21.
Open het document Chocolate en maak de
inhoudsopgave aan.
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Sjablonen gebruiken
Na dit hoofdstuk bent u in staat:



Sjablonen aan te maken, aan te passen en op te slaan
Sjablonen te gebruiken

Om de opmaak van uw documenten te vereenvoudigen, om tijdswinst tot stand te
brengen of steeds weerkerende tekst te bewaren, heeft u de mogelijkheid uw
toekomstige documenten te baseren op een bestaand document; dit wordt een
TEMPLATE (SJABLOON) genoemd.
Dit bestand kan verschillende elementen groeperen:








Standaard tekst;
Opmaakprofielen;
Opmaakopties (papierafmetingen, marges,…);
Kop -en voetteksten;
Autotekst;
Macro’s;
Werkbalken, menu's en gepersonaliseerde sneltoetsen.

Om een sjabloon te creëren kunt u vertrekken van een bestaand document, een
bestaande sjabloon of een nieuw document.

EEN SJABLOON CREËREN
ª Open een document indien u uw sjabloon hierop wil baseren. Als het
bestand nog niet bestaat, vertrek dan van een blanco document.

ª Pas het document aan door bijvoorbeeld de opmaakprofielen aan te
passen, marges, papierformaat, …

ª Bewaar het document als sjabloon.
ª Via het menu FILE (BESTAND) Æ SAVE AS (OPSLAAN ALS).
ª Typ de naam van uw sjabloon.
ª In de zone SAVE AS TYPE (OPSLAAN ALS) bepaalt u het type van het
bestand. In dit geval kiest u het type DOCUMENT TEMPLATE
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ª Als het document standaardtekst dient te bevatten, typ deze dan nu.
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(DOCUMENTSJABLOON).

ª Klik op

(OPSLAAN).
Word zal automatisch de extensie.DOT toekennen aan uw bestand, en uw
bestand zal in een map speciaal bedoeld voor sjablonen bewaard worden.

Oefening 22.




Maak de volgende sjabloon aan.
Bewaar onder de naam FAX.DOT.
Sluit het bestand af.

Express Dienst
Grootlaan 45
1000 Brussel
666.28.80

 666.34.77

Express Dienst
Van :

Voor :

Ter attentie van :

Datum : 17/11/05

Faxnummer :

Aantal pagina’s :

Word XP gevorderden

Bericht : Î
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EEN SJABLOON GEBRUIKEN
Op het moment dat u een nieuw document creëert, kunt u zich baseren op een
bestaand model.

ª Via het menu FILE ( BESTAND) Æ NEW (NIEUW).
ª Het taakvenster Office NEW DOCUMENT (NIEUW DOCUMENT) verschijnt.

ª In dit taakvenster kunt u NEW FROM TEMPLATE (NIEUW OP BASIS VAN
Word XP gevorderden

BESTAANDE SJABLOON) gebruiken.
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ª Een lijst verschijnt met de laatst gebruikte sjablonen gevolgd door een

hyperlink naar GENERAL TEMPLATES (ALGEMENE SJABLONEN). Het is in deze
categorie dat u de meeste sjablonen terugvindt.

ª Selecteer ze en klik op

.

Een kopie van de sjabloon opent zich met de extensie *.doc , en het document
krijgt een tijdelijke naam (document 1).

Oefening 23.



Creëer een nieuw document op basis van het sjabloon
FAX.dot.
Vervolledig en bewaar dit.

EEN SJABLOON AANPASSEN
ª Via het menu FILE (BESTAND) Æ OPEN (OPENEN) of klik op

.

ª Ga naar de plaats waar uw sjablonen bewaard werden. (Indien u niet weet

waar uw sjablonen bewaard worden, kunt u de plaats opzoeken via het
menu TOOLS (EXTRA) Î OPTIONS (OPTIES) et choisir l’onglet FILE LOCATION
(BESTANDSLOCATIES).

ª Selecteer DOCUMENT TEMPLATES (DOCUMENTSJABLONEN) in het vak FILES OF
TYPE (BESTANDSTYPE), om bestaande sjablonen te visualiseren.

ª Kies de sjabloon die u wenst te wijzigen.
ª Maak de nodige aanpassingen.
en sluit uw sjabloon.

Oefening 24.



Pas uw sjabloon FAX.dot aan, kies een andere
afbeelding.
Bewaar en sluit uw sjabloon.
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ª Bewaar
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VARIABELE GEGEVENS INVOEGEN
ª Creëer een sjabloon.
ª In deze Template (sjabloon), klik op de plaats waar u de variabele wenst in
te voegen en kies het menu INSERT (INVOEGEN) Î FIELD (VELD).

ª In de lijst, kies het veld FILL-IN

(INVULLEN).

ª Onder PROMPT (AANWIJZING), typ de tekst die in het dialoogvenster zal
staan bij het invoegen van de variabele gegevens.

onder DEFAULT

ª Klik op

RESPONSE TO PROMPT

(STANDAARDANTWOORD OP VRAGEN).

om het volgende dialoogvenster weer te geven:
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ª Indien u wenst dat er een standaard tekst verschijnt, kan u het invoegen
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ª Wanneer u op

klikt, zal uw veld op de gewenste plaats

ingevoegd worden.
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ª Om opnieuw een veld in te voegen, kunt u dezelfde werkwijze gebruiken.
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Formulieren snel invullen
Na dit hoofdstuk bent u in staat:


Formulieren aan te maken en gebruiken

Word stelt u een aantal functies voor om snel en gemakkelijk formulieren in
te vullen. De plaatsen waar de gebruikers gegevens invoeren, worden
formuliervelden genoemd.
Om een formulier te creëren dient u eerst de opmaak en de vaste tekst in te voeren
en daarna pas de formuliervelden.
Er bestaan formuliervelden voor:






datums;
tekst;
afrollijsten;
selectievakjes;
...

U kunt deze ook gebruiken in tabellen met randen en arceringen. Aangezien het
formulier beschermd is, kunnen de gebruikers enkel gegevens invullen in de
formuliervelden of in de niet-beveiligde zones. Het invoegpunt verplaatst zich van
veld tot veld dankzij de Tabulatie–toets.
Opmerking :
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Als het formulier beveiligd is, zijn sommige functies niet toegankelijk;
zelfs in de niet beveiligde zones.
Dit is bijvoorbeeld het geval met opmerkingen, tekstzones, kop- en
voetteksten,…

69
17/11/05

Formulieren snel invullen

EEN FORMULIER OPSTELLEN
U kunt formulieren opstellen onder de vorm van tabellen of vrije tekst, en deze
bewaren als sjabloon.

ª Activeer de werkbalk FORMS (FORMULIEREN):

ª In deze werkbalk zijn de volgende iconen ter uwer beschikking:
Een tekstveld invoegen;
Een selectievakje invoegen;
Een keuzelijst invoegen;
Laat u toe de eigenschappen van de velden aan te passen;
Laat u toe tabellen te tekenen;
Een tabel invoegen;
Een frame invoegen;
Formuliervelden wissen ;

Nadat u de formuliervelden heeft ingevoegd, kunt u de eigenschappen ervan
aanpassen. Bijvoorbeeld: voor de velden met een keuzelijst, kunt u in het
dialoogvenster de verschillende mogelijkheden invullen, voor de tekstvelden kunt u
de tekstlengte definiëren, of een standaardtekst invullen,…
Om de eigenschappen van een veld op te roepen heeft u 3 mogelijkheden:



Dubbelklik in het veld, of …
… klik met de rechtermuisknop en kies PROPERTIES (EIGENSCHAPPEN), of…



… klik op het knopje

van de werkbalk FORMS (FORMULIEREN).

Word XP gevorderden

Beveiligen van het formulier ;

70
17/11/05

Formulieren snel invullen

Een dialoogvenster afhankelijk van het geselecteerde veld verschijnt op het
scherm.
In het geval van een tekstveld verschijnt het volgende dialoogvenster:

Standaard verschijnen de formuliervelden op het scherm met een schaduwachtige
achtergrond die niet afgedrukt wordt.
Klik op het icoontje

om de schaduw te inactiveren.

HET FORMULIER BEVEILIGEN
Om met de Tabulatie-toets doorheen de velden te springen en toegang te hebben
tot de verschillende opties van de keuzelijst, dient u uw formulier te beschermen.
PROTECT FORM

(FORMULIER BEVEILIGEN) van de werkbalk FORMS (FORMULIEREN).
Wanneer uw formulier beveiligd is, kan de gebruiker enkel informatie invoeren in
de formuliervelden of in de secties waar de beveiliging is opgeheven.

SOMMIGE SECTIES VAN HET FORMULIEREN BEVEILIGEN
In sommige documenten kan het nodig zijn de formulieropties te gebruiken in een
deel van het document, terwijl een ander deel van het document normaal wordt
gebruikt.
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Om het formulier te beschermen, klikt u op het icoontje

71
17/11/05

Formulieren snel invullen

ª Op de plaats waar u het u wenst tekst te kunnen invoegen, voeg een sectie
in via het menu INSERT (INVOEGEN) Æ BREAK (EINDEMARKERING) en klik op
het keuzerondje CONTINUOUS (DOORLOPEND).

ª Via het menu TOOLS (EXTRA) Æ PROTECT DOCUMENT (DOCUMENT
BEVEILIGEN).

ª Selecteer het keuzerondje FORMS (FORMULIEREN) en klik vervolgens op
SECTIONS (SECTIES).

ª Indien het document meerdere secties bevat, is het mogelijk sommige

ª Bevestig met

.

ZICH VERPLAATSEN BINNEN EEN FORMULIER
Gebruik de tabulatie-toets om naar een volgend veld te springen of ×Shift +
tabulatie-toets om weer terug te keren naar het vorige veld.
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secties te beschermen (en andere niet) door te klikken op de selectievakjes
in het dialoogvenster. Een geselecteerd vakje wil zeggen dat de sectie
beschermd is.
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Oefening 25.


Creëer het volgende formulier.

Key Job
OPEN-DEUR!
Naam :

Betreffende:
Naamloze Vennootsch

Titel :
Bedrijf :
Telefoon :
Zonenummer :

Ik zou graag informatie krijgen over de volgende onderwerpen:
Tekstverwerking
Spreadsheet
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Database
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Repetitieve handelingen automatiseren
Na dit hoofdstuk bent u in staat:




Repetitieve opdrachten op te slaan in het geheugen
Macro's toe te wijzen aan een sneltoets of werkbalk
Voorgedefinieerde macro's te gebruiken

Een macro is een geheel van opdrachten gegroepeerd in één enkel
commando om repetitieve taken uit te voeren.
Dit geheel van opdrachten kan opgeroepen worden door gebruik te maken van:




Een sneltoets
Een icoontje
De naam van de macro aan te klikken in de lijst van macro's, gelinkt aan
de sjabloon.

Er bestaan 2 manieren om een macro aan te maken: door opdrachten te definiëren
in een specifieke programmeertaal ("Visual Basic for Applications") of door de
macro op te nemen in Word.

EEN MACRO AANMAKEN
ª Kies de optie MACRO in het menu TOOLS (EXTRA).
ª Maak duidelijk aan Word dat u een nieuwe macro wenst op te nemen, door
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te klikken op RECORD NEW MACRO (NIEUWE MACRO OPNEMEN).
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Opmerking :
Wanneer u dubbelklikt op REC (OPN) onderaan in de statusbalk, krijgt u
toegang tot hetzelfde dialoogvenster.

ª Typ de naam van de macro in de zone MACRO NAME (MACRONAAM).
ª In de zone STORE MACRO IN (MACRO OPSLAAN IN), selecteert u de sjabloon of
document waarin u de macro wenst op te nemen.

ª U kunt eventueel een omschrijving van de macro invullen in de zone
DESCRIPTION (BESCHRIJVING).

ª Als u de macro niet wenst toe te voegen aan een werkbalk, of u wilt er geen
sneltoets voor instellen, klikt u op

om te beginnen met het

opnemen van de macro.

ª Uw muisaanwijzer verandert in een cassette, en een werkbalk met 2

icoontjes verschijnt op het scherm. Op dit ogenblik kunt u de handelingen
uitvoeren die u wenst op te nemen in uw macro.

ª Om het opnemen af te sluiten, klikt u op het eerste icoontje van de
werkbalk; STOP RECORDING (OPNAME STOPPEN).

Opmerking :
Als u even wil wachten met de opname van uw macro, gebruikt u het
tweede icoontje PAUSE (OPNAME ONDERBREKEN).

Een icoontje toekennen aan een macro

ª Klik op de knop TOOLBARS (WERKBALKEN) van het dialoogvenster RECORD
MACRO (MACRO OPNEMEN).
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ª De macro is nu aangemaakt en klaar voor gebruik.
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ª Versleep de macro vanaf het tabblad COMMANDS (OPDRACHTEN) naar de

ª Klik op

(SLUITEN) en begin met het opslaan van de macro.

Een sneltoets toekennen aan een macro

ª Klik op de knop KEYBOARD (TOETSENBORD) van het dialoogvenster RECORD
MACRO (MACRO OPNEMEN).
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werkbalk of het menu naar keuze.
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ª In de zone COMMAND (OPDRACHTEN), klikt u op de gewenste macro.
ª In de zone PRESS NEW SHORTCUT KEY (DRUK OP GEWENSTE SNELTOETS), typt
u de toetsencombinatie die de macro automatisch zal uitvoeren
(bijvoorbeeld: CTRL + × + 1).

ª Klik op ASSIGN (TOEWIJZEN).
ª Klik tenslotte op

(Sluiten) om het dialoogvenster te sluiten
en de opname van de macro te beginnen.
Opmerking :
Bij het opnemen van een macro is het niet mogelijk alle muisacties te
registreren.

Als u aan een nieuwe macro dezelfde naam toekent als een bestaande
macro in Word, vervangen de acties van de nieuwe macro de acties van
de eerder gedefinieerde macro.
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De verplaatsing van het invoegpunt en het selecteren zijn acties die
dienen uitgevoerd te worden met het toetsenbord. De muis kan echter
zeker nog gebruikt worden om opdrachten aan te klikken.
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Oefening 26.


Neem een macro op die ervoor zorgt dat een titel
gecentreerd wordt en in een kader wordt geplaatst
waarvan de de afmetingen automatisch worden
aanpast.

Oefening 27.



Neem een macro op die enkel de huidige pagina
afdrukt.
Plaats deze onder de vorm van een icoontje in een
werkbalk.

Automatische macro's
Bij het creëeren van een macro, kunt u er een speciale naam aan geven waardoor
de macro in sommige omstandigheden automatisch zal worden uitgevoerd.

Naam van de macro

Uitvoeringstijdstip

AutoExec

Bij het opstarten van Word.

AutoNew

Telkens u een nieuw document aanmaakt
op basis van een sjabloon ( FILE (BESTAND)
Æ NEW (NIEUW) )
Telkens u een document opent.

AutoOpen

AUTOEXEC
Neem een macro op die automatisch het laatste bewerkte bestand opent.

ª Dubbelklik in de statusbalk op REC (OPN), typ de naam van de macro
« AutoExec » en klik op

.

ª Klik in het menu FILE (BESTAND) op de naam van het laatste actieve
document.

Word XP gevorderden

Voorbeelden van automatische macro's
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ª Stop de macro.
ª De macro zal uitgevoerd worden telkens u Word opstart, en u zult aldus het
laatst geactiveerde bestand in uw gezichtsveld krijgen.

AUTONEW
In het hoofdstuk MAIL MERGE hebben we gezien hoe we een veld ASK (VRAAG)
konden invoegen om variabele gegevens in te voeren tijdens het samenvoegen.
Dit veld kan ook gebruikt worden bijvoorbeeld bij een contractformulier, waarop
meerdere plaatsen dezelfde naam moet worden ingevuld.
Nadat u het veld ASK (VRAAG) in een sjabloon hebt ingevoegd, moet u eerst het
hele document selecteren en dan op F9 drukken om het dialoogvenster met de
vraag naar invoer te laten verschijnen.
Het is interessant deze stappen te automatiseren.

ª Via het menu TOOLS (EXTRA) ÆMACRO
ª Klik op RECORD NEW MACRO (NIEUWE MACRO OPNEMEN).
ª In de zone MACRO NAME (MACRONAAM), typt u « Autonew ».
ª In de zone STORE MACRO IN (MACRO OPSLAAN IN), klikt u op de naam van de
sjabloon.

ª In de zone DESCRIPTION (BESCHRIJVING), typt u detailgegevens eigen aan
de macro die u wenst op te nemen. Bevestig met

.

CTRL + A om het hele document op te slaan
F9 om het eerste dialoogvenster te laten verschijnen
ENTER om naar het volgende dialoogvenster te springen (indien u
meerdere ASK (VRAAG) velden hebt ingevoegd)
CTRL + END om de selectie te inactiveren en het invoegpunt op het einde
van het document te plaatsen.

ª Klik op het icoontje om het opnemen van de macro te stoppen.
ª Test u macro.
EEN MACRO AANPASSEN
Het is vaak sneller een macro volledig opnieuw op te nemen onder dezelfde naam
dan om de bestaande macro aan te passen.
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ª Sla de volgende handelingen op:
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Als u de programmeertaal Visual Basic for Applications kent, kunt u uw macro op
de volgende manier aanpassen:

ª Via het menu TOOLS (EXTRA)Î MACRO.
ª Klik op de naam van de macro en vervolgens op
ª U komt in de macro terecht.
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ª Na veranderingen te hebben aangebracht, bewaar en sluit het af.
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Een werkbalk wijzigen of aanmaken
Na dit hoofdstuk bent u in staat:



Uw werk te optimaliseren door werkbalken te personaliseren
De standaardicoontjes te wijzigen

Standaard vindt u in de verschillende office-applicaties, werkbalken die
(statistisch gezien) de vaakst gebruikte opdrachten bevatten.
Als u merkt dat u regelmatig een commando gebruikt dat wel in een menu te
vinden is, maar niet in een werkbalk of als u verschillende opdrachten van
verschillende werkbalken wil groeperen, kunt u uw eigen werkbalk
aanmaken.

EEN WERKBALK CREËREN
ª Via het menu TOOLS (EXTRA) Æ CUSTOMIZE (AANPASSEN), klik op het

ª Klik op de knop NEW (NIEUW).
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tabblad TOOLBARS (WERKBALKEN).
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ª Geef een naam aan de werkbalk.

ª In de zone MAKE TOOLBAR AVAILABLE TO (WERKBALK BESCHIKBAAR MAKEN
VOOR), heeft u de mogelijkheid de sjabloon of het document te selecteren
waarin deze werkbalk zal worden opgeslagen.

ª Klik op

. Uw werkbalk verschijnt op het scherm. Op dit ogenblik
bevat de werkbalk nog geen iconen.

ª Om een icoon toe te voegen aan de werkbalk, klik op het tabblad

COMMANDS (OPDRACHTEN).
Dit venster is ingedeeld in 2 delen. Links vindt u de verschillende
categorieën. Wanneer u klikt op een categorie, verschijnen rechts de
iconen met de opdrachten.
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ª Versleep de opdracht naar uw werkbalk.
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Opmerking :
Een rechterklik in een werkbalk geeft toegang tot een contextueel menu
die u ook toegang geeft tot het dialoogvenster CUSTOMIZE (AANPASSEN).

EEN ICOON AANPASSEN
Sommige iconen hebben een afbeelding die u niet aanstaat en sommige
opdrachten zijn niet gelinkt aan een icoon en als u deze kiest verschijnt er enkel
tekst.
Om de tekst van het icoon te verwijderen:

ª Klik met de rechtermuisknop op de werkbalk.
ª Kies CUSTOMIZE (AANPASSEN).
ª Klik met de rechtermuisknop op het aan te passen icoon.
ª Kies DEFAULT STYLE (STANDAARDSTIJL).
DE AFBEELDING VAN EEN ICOON AANPASSEN
Om een afbeelding toe te kennen aan een icoon:

ª Klik met de rechtermuisknop op het aan te passen icoon.

Word XP gevorderden

ª Selecteer CHANGE BUTTON IMAGE (KNOPVLAK WIJZIGEN).
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ª Kies een afbeelding.
EEN ICOON VERWIJDEREN UIT EEN WERKBALK
Als de werkbalk op het scherm staat, is het zeer eenvoudig om een icoon te
verwijderen zonder het menu te gebruiken.

ª Houd de Alt–toets ingedrukt.
ª Richt uw muisaanwijzer op het icoon dat u wenst te verwijderen.
ª Door tegelijkertijd de linkermuisknop ingedrukt te houden, versleep het
EEN WERKBALK HERSTELLEN
De werkbalken mogen naar hartelust worden aangepast. Word heeft immers de
originele staat van de werkbalken in zijn geheugen opgeslagen.

ª Om naar de originele staat van de werkbalk terug te keren:
ª Klik met de rechtermuisknop op een werkbalk en kies vervolgens
CUSTOMIZE (AANPASSEN).

Word XP gevorderden

icoon buiten de werkbalk.
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ª Selecteer de te herstellen werkbalk en klik op de knop
(BEGINWAARDEN).

Oefening 28.


Voeg de opdracht SAVE AS (OPSLAAN ALS) toe aan een
werkbalk.



Vervang de tekst door
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.
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