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OneNote. Der startes helt fra bunden, og brugerfladen og de basale funktioner forklares indgående. Derefter
bygges der ovenpå, og man kommer hurtigt, selv som nybegynder, ud i de allerfleste kroge af programmet.
Programmet OneNote kan anvendes både af pc- og Mac-brugere. Brugerfladen er en smule forskellig, men de
fleste funktioner er de samme. Hæftet her kan benyttes uanset hvilken platform man bruger OneNote på.

OneNote er en digital notesbog, hvor du kan samle alle dine noter. I OneNote løber dine notesbøger aldrig tør
for sider og dit indhold bliver automatisk gemt og synkroniseret på alle dine enheder såsom computer,

smartphone og tablet. OneNote indholder utrolig mange funktioner; lige fra at kunne tage noter til indsætning
af filer, deling af notesbøger med andre, scanning og læsning af pdf-dokumenter og meget mere.
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