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Office 2010

Wat is nieuw?
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Office 2010 icons

Nieuw in Office 2010

• Schermelementen
• Het lint / de ribbon

• Tab Bestand & Opties (File & Options)

• Werkbalk snelle toegang (Quick access toolbar)

• Statusbar & weergaveknoppen

• Minitoolbar
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De Ribbon (het lint)

De Ribbon is onderverdeeld in 3 componenten

1. TABS (voorheen waren dat de werkbalken)
• Zoals Start, Invoegen, Beeld (Home, Insert, View)

2. Categorieën binnen elke tab
• Zoals Klembord, Lettertype, Alinea 

(Clipboard, Font, Paragraph)

3. Functies en keuzelijsten binnen de categorieën
• Zoals Kopiëren, Vet maken, Opsommingstekens

(Bold, Copy, Bullets)

1

2

3

De Ribbon (het lint)
Keuzelijsten binnen de categorieën:

• Een aantal van de categorieën heeft een pijlknop die veelal 
doorverwijzen naar bekende dialoogvensters

• Door bijvoorbeeld op de pijlknop ‘Lettertype’ (Font) te klikken opent 
het bijbehorende dialoogvenster ‘Lettertype’
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Het Lint (Ribbon)

• Algemene Tabbladen: steeds zichtbaar

• Contextuele Tabbladen: zijn alleen zichtbaar indien nodig en dus 
alleen wanneer het object/onderdeel is geselecteerd

Het lint (Ribbon)

• Alt-toets  = letters & cijfers voor opdrachten 

• Sneltoetsen vorige versies werken nog steeds

• Verkleinen: dubbelklikken op tabblad of pictogram 
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Menu Bestand (File)
• Gebruikers van Word 2007 zullen zien dat de Office-knop is vervangen 

door Menu-tabblad Bestand (File)
• Opslaan / Opslaan als

• Info: beveiliging, 
controle, versiebeheer

• Recente documenten 
openen

• Nieuwe documenten 
aanmaken

• Afdrukken (instellingen
en afdrukvoorbeeld)

• Opties: Geavanceerde opties, voorheen vaak terug te vinden in menu Extra

Opties (Options)

• Bestand --> Opties

• Taal instellen

• Lint aanpassen

• Invoegtoepassingen 
beheren

• Vertrouwenscentrum
(macro beveiliging)
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Werkbalk snelle toegang
(Quick access toolbar)

• Steeds zichtbaar

• Boven of onder de Ribbon

• Knoppen toevoegen

Statusbar

• Aanpasbaar

• Weergaveknoppen onderaan in de statusbar
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Miniwerkbalk

• Verschijnt bij selecteren tekst, of wanneer u rechtsklikt

• Bevat de meest gebruikte opmaakmogelijkheden

Nieuw in Office 2010

• Sneller resultaat:
• Galerieën & Livevoorbeelden

• Schema’s m.b.v. SmartArt

• Thema's & Stijlen

• Paste-Options

• Opmaakeffecten: afbeelding

• Screenshot en Crop

• Selectievenster
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Galerieën

• Gallery = verzameling voorbeelden

• Inhoud zichtbaar in het lint

• Livevoorbeelden

SmartArt

• Voeg grafisch professioneel opgemaakte SmartArt elementen in via 
de wizard in de Ribbon ‘Invoegen’ (Insert)

AVK

Advies

Innovatie

Training
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Nieuwe schema’s als SmartArt

Tilburg

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

Zwolle

Productie Labo

Research Development

IT & HR

Analyse

Ontwerp

Testen

Productie

Research

Management

Thema's

• Thema = set van kleuren, lettertypes en effecten

• Standaard 20 Thema's

• ‘look’ van het volledige document 
≠ Sjablonen

• Zelf thema’s aanmaken

• Opslagen als *.thmx-bestand
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Thema's : standaard Office

Vestiging product A Dienst B Totaal

Tilburg 9.123                  9.876                  18.999                 

Rotterdam 8.321                  8.765                  17.086                 

Utrecht 7.432                  7.654                  15.086                 

Amsterdam 6.543                  6.543                  13.086                 

Zwolle 5.432                  5.432                  10.864                 

Tilburg
18.999 

Rotterdam
17.086 Utrecht

15.086 

Amsterdam
13.086 

Zwolle
10.864 

Totaal per vestiging

Stijlen

• Opmaak van objecten
dmv. kleur, lettertype en effect

• Verschillende soorten stijlen:
• Tekststijl, Tabelstijl, …

• Celstijl, Grafiekstijl, …

• Vormstijl

• Inhoud zichtbaar in het lint
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Stijlen: tekst

• Stijlen was voorheen opmaakprofielen

Stijlen: cellen
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Stijlen: vormen

Plak opties (Paste-options)

• Live voorbeeld

• Resultaat vóór plakcommando

• Druk op CTRL na het plakken voor de plakopties



Office 2010

Rendement’s PC praktijkdag www.rendement.nl
In samenwerking met AVK © www.avk.nl pagina 13

Afbeeldingen opmaken
• Correcties, artistieke effecten, randstijlen, kleuraanpassingen,…

• Office 2010 heeft zoveel bewerkingsmogelijkheden dat u zowat 
geen fotobewerkingsprogramma meer nodig heeft.

• Zodra u op een afbeelding klikt verschijnt de hulpmiddelen tab

Scherm afdruk (Screenshot)

• Via tabblad Invoegen (Insert)

• Gebruikt actieve vensters
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Mogelijkheden voor Bijsnijden (Crop)

• Vorm (Shape) kiezen

• Schalen

• Fill & Fit

Selectievenster

• Selecteren van grafische objecten
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Nieuw in Office 2010

• Bestandsbeheer:
• Nieuwe extensies

• Nieuw document

• Compatibiliteit

• Document beëindigen

• Concepten & Samenwerken

• Printen

Nieuwe extensies

Word: .docx, .dotx

PowerPoint: .pptx, .potx

Excel: .xlsx, .xltx

Access: .accdb

Thema's: .thmx
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De nieuwe eXtensie

• Office 2007 en 2010 bestanden hebben een achtervoeging achter de bekende 
extensies (docx, xlsx, pptx etc).

• Microsoft Office 2010 maakt gebruik van Microsofts nieuwe Office Open XML-
formaat. Dit formaat bestaat uit XML-bestanden welke met behulp van ZIP-
compressie in een bestand worden opgeslagen. 

• Volgens Microsoft zal dit formaat 75% kleiner zijn dan vorige Office-formaten. 

• De extensies van MS Office 2010 hebben een x toegevoegd gekregen ten opzicht van 
de oude formaten uit Office 97 tot en met 2003, dus de extensies zijn bijvoorbeeld 
.docx en .xlsx in tegenstelling tot .doc en .xls. 

• Deze oude versies zijn dan ook standaard niet compatibel met Office Open XML, 
daarom heeft MS een compatibility pack uitgebracht waarmee deze bestanden toch 
geopend kunnen worden. Mogelijk werkt niet alle geavanceerde functionaliteit uit 
het document wanneer ze met het compatibility pack onder een oude versie van 
Office worden geopend. 

Nieuw
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Compatibiliteit

• Compatibiliteitsmodus

• Converteren/opslaan in formaat vorige versie

• Converteren naar PDF/XPS

Document beëindigen 

• Bestand --> Info

• Beveiliging (Protect)

• Versleutelen (Encryptie)

• Markeren als definitief 
(Mark as Final)

• Machtigingen (Permissions)

• Digitale handtekeningen
(Digital Signature)
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Document beëindigen 

• Bestand  Info

• Document controleren
(Inspect)

• Toegankelijkheid controleren (Accessibility)

• Compatibiliteit
(Compatibility)

Document beëindigen 

• File  Info

• Niet opgeslagen documenten herstellen
(Versions)

• Alle niet opgeslagen documenten verwijderen (History delete)
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Document beëindigen 

• Bestand, Opslaan en verzenden:

• Per e-mail (pdf/origineel)

• Op het Web

• Op SharePoint

• Wijzig bestandstype

Printen

• Tab Bestand - Afdrukken

• Vernieuwd venster

• Uitgebreide 
printinstellingen

• Vervangt afdrukvoorbeeld
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Nieuw in Word 2010

• Voorblad (Cover Page)

• Kop en voettekst (Header & Footer)

• Snelle stijlen (Quick Styles)

• Tekstvak & Snelonderdelen (Text Box & Quick Parts)

• Opmaakeffecten: tekst

• Navigatie paneel (Navigation Pane)

• Vertalen

Cover Page invoegen

Invoegen, Voorblad
(Insert Cover Page)

Eigen voorblad opslaan
in “galerie snel voorbladen” 
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Kop of voettekst invoegen

Ivoegen Kop / voettekst
• Aanpassen

• Opslaan in kop/voettekst Galerie

Nieuw in Excel 2010

• Pagina indeling

• Berekeningen

• Voorwaardelijke opmaak

• Tabellen

• Draaitabel & Slider

• Grafieken en Sparklines
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Meer

• 1.048.576 rijen (65.536)
18.278 kolommen (256)

• 16 miljoen kleuren

• Meer geneste functies (64)

• Meer argumenten (255)

Pagina indeling weergave

• Kop en voettekst zichtbaar

• Bewerkbare afdrukweergave
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Berekeningen

• Formulebalk aanpasbaar

• AutoComplete

openklappen

Voorwaardelijke opmaak 
(Conditional Formatting)

• Nieuwe werkwijze:
• Kleurenschalen, Boven/onderste regels

• Nieuwe layoutmogelijkheden:
• Gegevensbalken

• Kleurschalen

• Pictogramserier

• Regels beheren:
• Aantal voorwaarden is uitgebreid
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Tabellen

• Invoegen – tabel
Insert - table of Format as table

• AutoFilter aan

• Tabel stijl (Table style )

• Totaal rij weergeven (Total row)

• = “List” uit 2003 versie

Gegevens bewerken

• Nieuwe sorteer- en filtermogelijkheid: 
• Sorteren en filteren op kleur

(Sort/Filter by Color)

• Getal, tekst- en datumfilters

• Meer niveaus

• Dubbellen verwijderen: 
Gegevens – dupliicaten verwijderen
Data - Remove Duplicates
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Draaitabellen & Slider
(PivotTables & Slicer)

• Invoegen – draaitabel
(Insert – PivotTable)
• Geen wizard meer

• Vernieuwde veldenlijst

• Aanpassen via het lint

• Slider:
• Filtert segmenten in verschillende lagen 

• Visuele analyse verbeteren

Charts & Sparklines

• Invoegen – Grafiek (Insert - Chart):
• Geen wizard meer

• Geen nieuwe grafiektypes

• Aanpassen via het lint

• Sparklines: Visuele samenvatting van gegevens in 1 cel
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Nieuw in PowerPoint 2010

• Tekst & afbeeldingen converteren naar SmartArt

• Master bevat meerdere layouts

• Videobewerking

• Animatie & Secties

• Broadcast & optimalisatie

Tekst converteren naar SmartArt

• Typ tekst & selecteer

• Klik rechts op de selectie

• Converteren naar Smart-Art 
(Convert To SmartArt
Graphic)
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Afbeeldingen converteren naar SmartArt

• Selecteer de afbeeldingen

• Hulpmiddelen voor afbeeldingen – afbeeldingsstijlen (Picture Tools 
 Picture Layout)

Master bevat meerdere layouts

• Elke master bevat 
standaard layouts

• Gepersonaliseerde 
layouts toevoegen
in uw huisstijl
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Videobewerking

• Invoegen – Video (Insert – Video)

• Bewerken:
• Vervagingseffecten

• Bladwijzers voor scènes

• Knippen

• Automatisch insluiten

Ed Hartskeerl en Bouke van Kleef

www.avk.nl

eha@avk.nl  bvkleef@avk.nl

Dank voor uw aandacht
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Office 2010


