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VIP INBJUDAN
Välkommen till en spännande förmiddag där vi
bjuder in till en förhandsvisning av:

Office & SharePoint 2013

Datum:
Torsdag den 20 september 2012.
Plats:
Rigoletto, Kungsgatan 16,
Tunnelbana Hötorget.
Tider:
08:45-09.00 Inskrivning
09:00-10:00 Nyheter i Office 2013
10:00-10:20 Kaffe, kaka och mingel
10:20-11:20 Nyheter i SharePoint 2013

Innehåll
Välkommen till en VIP visning där vi tittar på nyheterna i Office 2013 och SharePoint 2013.
Vi bjuder in speciellt utvalda personer till en spännande förmiddag där du har chansen att bli en
av de första som får möjlighet att se vad nästa generation av Office och SharePoint bjuder på.
Vi visar våra favoriter bland nyheterna och diskuterar även vad du bör tänka på inför en
uppgradering. Ett utdrag ur innehållet visas här nedan:
Ur innehållet Office 2013


Malin Dandenell
En av Sveriges mest
renommerade
seminariehållare och
lärare inom Office.
Malin arbetar även
med mallutveckling
och rådgivning vid
migreringar.

Göran Husman
Office 365 MVP och
grundare av
Humandata.
Göran har enorm
erfarenhet av
SharePoint och
Exchangelösningar.









Nytt utseende
- Nytt gränssnitt och utökad Backstage
- Touch stöd
Word
- Integrerat dispositionsläge
- Förbättrat stöd for kommentarer och
ändringar
Excel
- Nya BI och analysfunktioner
- Förbättrat diagramstöd
Powerpoint
- Bättre presentatörsvy
- 16:9 format som standard
Outlook
- Förbättrat stöd för organisering av
information
-

Ur innehållet SharePoint 2013







Nytt utseende
- Ändra webbsidor
- Ny navigering
- Allt är Appar!
Nya webbmallar
Nyheter för listor och dokument
- Ändringar i versionshanteringen
- Dela information med andra
- Integrera Exchange och SharePoint
Nya sociala funktioner
- Ny Min Webbplats
- Följ vad som händer personer och
information
- Vad är Communities
- Microbloggar

Anmäl dig genom att kontakta info@learningpoint.se eller ringa 08-410 23 410
Om Learningpoint
Learningpoint tillhandahåller avancerade

Om Humandata
Humandata är specialister och

Officelösningar och utbildningar.

helhetsleverantör inom SharePoint &

Vi erbjuder verktyg för att kunna arbeta så
effektivt som möjligt med den IT miljö som
finns tillhands. I princip kan man säga att vi
vill göra våra kunders vardag enklare och
bekvämare.

Exchange! Humandata levererar
nyckelfärdiga lösningar eller hjälper till i
olika delmoment. Helhetsåtagandet innebär
till exempel att även utbildning kan erbjudas
inom användning, anpassning, drift, design
eller utveckling - generellt eller på just din
lösning.

learningpoint.se  08-410 23 410
humandata.se  08-510 01 200
www.learningpoint.se | www.humandata.se

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men vi debiterar en administrativ avgift på 350 kr för bokad men ej utnyttjad plats. Sista anmälningsdag den 17 september 2012

