
Word
Ta första stegen för att bli vass på Word 

Känner du att du bara skrapar på ytan av vad Word har att erbjuda som ett ordbe-
handlingsprogram? Du är långt ifrån ensam om det, många av oss använder bara 
word som ett ordbehandlingsprogram och inte som ett komplett program för att job-
ba med texter. Word har så mycket funktioner som både kommer att underlätta och 
göra ditt jobb med texter roligare, effektivare och betydligt enklare. Dina dokument 
kommer inte bara bli bättre utan det kommer även se snyggare ut.
Vi kommer gå igenom alla grundläggande funktioner som gör Word till ett kraftfullt 
ordbehandlingsprogram, och hur du praktiskt kan nyttja de praktiska funktionerna 
så att det passar just dina behov. Kursen kommer varva den teoretiska delen med 
praktiska övningar som kommer du kommer kunna använda när kursen är slut. 

Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

2 dagar (09-16)

Max 6 personer. Totalt pris 38 000 SEK exkl. moms 

(Priset gäller för  upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka flera/färre personer hör av er för 

offert)

Vi bokar konferensrum via vår partner enligt era önskemål.                                             

Om ni väljer att ta kursen via vår  distanslösning får ni 4000kr i rabatt per dag.

Bokningen sker av er senast 4 veckor innan önskad kursstart via mail.

FINNS SOM DISTANSKURS



Målgrupp
Den kurs passar för alla som vill lära sig hur man skapar snygga, effektiva dokument 
för att kunna skapa CV, PM, protokoll, mallar och andra viktiga dokument för er 
verksamhet. 

Kursmål
Efter denna utbildning kommer du ha:
• Kunskap om Microsoft Words grundläggande och avancerade funktioner
• Kunskap om grundläggande typografi och hur man använder sig av den i Micro-

soft Word
• Kunskap om grundläggande design och hur man applicerar den på sina 

Word-dokument
• Kunskaper om bildhantering i Microsoft Word
• Grundläggande förståelse för hur Microsoft Word kan användas i kombination 

med andra Microsoft Office 365-programvaror

• Introduktion till Microsoft Word
• Grundläggande funktioner i Microsoft Word 
• Design och bildhantering i Microsoft Word
• Microsoft Word i förhållande till resten av Microsoft Office 365-sviten
• Hur använder man typografi, tabbar och tabeller
• Vad är skillanden mellan format och mallar? 

Kursupplägg



Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

Konferenslokal - Vi tar hand om allt

 Förmiddagsfika   -   Lunch

Eftermiddagsfika   -   Frukter   -    Mineralvatten

Fattas något i lokalen? Inga problem vi löser det så att ni får det som ni vill ha 
det.



Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

 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;


