
Word Fortsättning
Djupdykning av vad Word kan erbjuda  

Det är den perfekta fortsättningskursen för dig som har lärt dig de grundläggande 
funktionerna i Word, och vill kunna använda hela Word programmet för att göra 
dina dokument fullständiga med de avancerade funktionerna som Word erbjuder. 
Det kan röra sig om allt från avancerade tabeller, organisationsscheman, grafiken till 
hur du samarbetar med kollegorna i ett och samma dokument.
Vi kommer att gå igenom och lära dig alla avancerade funktioner som Word erbjud-
er t.ex hur man gör avancerade tabeller, organisationsscheman, infoga diagram. 
Kursen kommer att varva den teoretiska delen med praktiska övningar du kommer 
att kunna använda när kursen är slut. När kursen är slut kommer du att ha blivit 
mer effektiv i ditt arbetande i Word och bekväm med att använda de avancerade 
funktionerna också.  
 
Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

2 dagar (kl 09:00-16:00)

Totalt pris 40 000 SEK exkl. moms (6 666 SEK/person exkl. moms vid 6 deltagare) 

(Priset gäller för upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka flera personer hör av er för en offert)

Vi bokar konferenslokal enligt era önskemål ink frukost, lunch & fika via vår partner.                                            

Om ni väljer att ta kursen via vår distanslösning eller i er företagslokal får ni 5000kr i rabatt per 

kursdag. Hör då av er till oss på boka@zocom.se.

Tidsbokningen för kursen planerar vi tillsammans med kurslärare och er, vi ringer upp er inom 

24 timmar efter vi mottagit ert köp av kursen.

FINNS SOM DISTANSKURS



Målgrupp
Den kurs passar för dig som har grundkunskaper av Word och vill vidareutveckla dig 
och lära dig hela Word programmet. 

Kursmål
Efter denna utbildning kommer du ha:
• Känna till alla avancerade Word funktioner 
• Kunna använda hela Word programmet efter dina specifika önskemål
• Samarbeta i Word 
• Skapa och ändra formulär med innehållskontroller 
• Hantera olika mallar 
• Kunna använda alla grafiska verktyg
• Veta hur man kopplar ihop dokument

• Genomgång av alla avancerade funktioner
• Hur fungerar navigeringsfönstret, läsvyn, söka och ersätta specialtecken
• Vad är smarta uppslag och hur söker och ersätter man format eller special-

tecken
• Vanliga inställningar
• Texteffekter, visa och dölj rubriker
• Djupdykning av format och mallar t.ex tabbar, indrag, dokumenttema och 

kantlinje
• Lär dig hantera innehållsförteckning, index, avsnitt och spalter 
• Hur fungerar snabbformat 
• Samarbeta genom att jämföra och sammanfoga dokument
• Samtidig redigering av dokument
• Hur man lösenordsskyddar och skrivskyddar ett dokument 
• Spåra ändringar och hur man delar dokument 
• Hur man kommenterar och granskar ändringar som gjorts i ett dokument
• Skriv standardbrev med mottagare och koppling
• Kuvert och etiketter
• Skriva och hantera formatmallar

Kursupplägg
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Konferenslokal - Vi tar hand om allt

 Frukost   -   Lunch

Eftermiddagsfika   -   Frukter   -    Mineralvatten

Fattas något i lokalen? Inga problem vi löser det så att ni får det som ni vill ha 
det.
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 Kommunikation och Brand   -   Programvara

Ledning och Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

ZoCom
Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut 
mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola. 

 ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av 
strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark 
utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv 
och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;


