
Vijf nieuwe 

manieren 

van werken

in Word

Samenwerken met iedereen, overal

Opslaan in de cloud
Door uw bestanden in de cloud op te slaan, 

heeft u er overal toegang toe en kunt u ze 

gemakkelijk delen met uw team.

Delen
Nodig anderen via slechts één 

klik uit om uw document te 

bewerken of te bekijken.

In realtime 

samenwerken
Schrijf samen met 

anderen aan documenten 

en bekijk hun wijzigingen 

terwijl ze die maken.

Ideeën vermelden of lezen
Houd uw wijzigingen bij en deel uw ideeën

met behulp van opmerkingen. Iedereen kan 

bijdragen aan de conversatie en op de hoogte 

blijven van wijzigingen.
aka.ms/coauthorinword 

Het is niet nodig om samen achter één computer te gaan zitten of bestanden heen en weer 

te sturen. Iedereen kan dezelfde kopie van het document bewerken, zelfs in realtime.



Luisteren naar inhoud

Met Hardop voorlezen in Word kunt u horen 

wat er in uw document staat terwijl elk 

woord wordt gemarkeerd.

U kunt de leessnelheid en de stem van de 

verteller veranderen.

Hardop voorlezen is een van de Leerhulpmiddelen van Word. Het is ontworpen voor mensen met dyslexie 

en dysgrafie, maar kan handig zijn voor iedereen die zijn of haar leesvaardigheid wil verbeteren.

aka.ms/wordlearningtools 

Vertalen

Doorbreek de taalbarrière. Lees een document in uw eigen 

taal of laat het vertalen in de taal van uw lezers zonder uit 

Word te hoeven gaan.

Gebruik Vertaler om woorden op 

te zoeken en de betekenis van 

woorden en woordgroepen in 

andere talen te leren.

Vertaal geselecteerde 

stukken tekst of volledige 

documenten in 

60 talen.

aka.ms/translateinword

Te druk om te gaan zitten lezen? Ga dan luisteren.



Dicteren

Typen kan veel tijd in beslag nemen. E-mailberichten schrijven, documenten 

opstellen — waarom zou u niet met uw stem typen en uw handen vrijhouden? 

Typ en bewerk documenten, en maak ze op door in te spreken in Word. Alles 

wat u zegt wordt omgezet in tekst.

Ik kan

typen met

mijn stem

Controleren terwijl u typt

Met Word voelt u zich zekerder bij het schrijven – Editor schiet 

waar nodig te hulp.

Editor controleert de spelling en grammatica, en doet ook stijlsuggesties 

waardoor u beter schrijft. 

aka.ms/editorinword

Dicteren is een invoegtoepassing voor Word, Outlook en 

PowerPoint. Hierdoor wordt een tabblad Dicteren 

toegevoegd aan het lint. aka.ms/dictate 



Meer weten over Outlook of de andere applicaties van Office 365? 

Neem dan gerust contact met ons op!

WSB Solutions   |   Kade 30   |   3371 EP Hardinxveld-Giessendam

(0184) 61 88 37   |   info@wsb-solutions.nl |   www.wsb-solutions.nl

Deze functies zijn beschikbaar in Outlook 2016 en 

Outlook voor Office 365. 


