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din 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 mail fra Outlook
og måske endda fremvist en præsentation fra Powerpoint. Hvis du så oven i købet er vild med Apples

computere tilhører du den voksende skare, der ønsker at anvende verdens mest populære softwareprogrammer
på en Mac.

Office-programmerne til Mac har længe haltet bagefter pc-udgavernes, men med den nye Office til Mac 2011
pakke, kommer programmerne endelig til deres ret.

Så sidder du ved en Apple computer med Office til Mac 2011 pakken foran dig, har du to af de absolut bedste
produkter indenfor hver deres kategori - og med denne bog i hånden kan du lære at udnytte det bedste fra

begge verdener.
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