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Το Microsoft Office Basic 2007 προσφέρει βασικά στοιχεία λογισµικού για καινούριους προσωπικούς 

υπολογιστές, βοηθώντας οικιακούς χρήστες και µικρές επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους 

γρήγορα και εύκολα. Ακολουθούν οι 10 σηµαντικότεροι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να σας βοηθήσει το 

Office Basic 2007. 

 
 

1. Πιο γρήγορα αποτελέσµατα µε περιβάλλον εργασίας χρήστη Microsoft Office Fluent.  

Το Office Basic 2007 διαθέτει το περιβάλλον εργασίας χρήστη Office Fluent, βοηθώντας σας να 
δηµιουργείτε έγγραφα γρηγορότερα και ευκολότερα και µε πιο κατανοητό τρόπο. Περιορίστε το χρόνο και 
τις δυσκολίες της εκµάθησης νέου λογισµικού, µε εντολές που εµφανίζουν τα κατάλληλα εργαλεία τη 
στιγµή που τα χρειάζεστε. 

2. ∆ηµιουργία εγγράφων υψηλής ποιότητας για τα οποία µπορείτε να είστε περήφανοι.  

Το Office Basic 2007 διαθέτει βελτιωµένα εργαλεία εικόνων, γραφηµάτων και γραφικών τα οποία σας 
βοηθούν να δηµιουργείτε έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα µε καλύτερη εµφάνιση, γρηγορότερα. Μια 
µεγάλη βιβλιοθήκη τυποποιηµένων γραφηµάτων, εργαλεία γρήγορης µορφοποίησης και διαγράµµατα 
SmartArt σας διευκολύνουν να συµπεριλάβετε εµπλουτισµένα και εντυπωσιακά οπτικά στοιχεία και 
γραφήµατα. 

3. Γρήγορη προεπισκόπηση των αλλαγών.  

Το Office Basic 2007 διευκολύνει τη µορφοποίηση των εγγράφων του Microsoft Office µε τη ζωντανή 
προεπισκόπηση. Κάντε προεπισκόπηση των προτεινόµενων αλλαγών στο έγγραφο ενώ εργάζεστε µε αυτό, 
χωρίς να κάνετε επανειληµµένα αναζήτηση στα στρώµατα των µενού. ∆οκιµάζοντας την προτεινόµενη 
µορφοποίηση, µπορείτε να εξοικονοµήσετε χρόνο και να πειραµατιστείτε πιο εύκολα. 

4. Οργάνωση των εργασιών και των επικοινωνιών σας σε µία θέση.  

Το Microsoft Office Outlook 2007 διαθέτει µια νέα γραµµή εκκρεµών εργασιών για την οργάνωση 
εργασιών, συναντήσεων και µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχουν σηµαία υπενθύµισης. 
Μπορείτε επίσης να δείτε τις εργασίες στο ηµερολόγιο, σε παράθεση µε τις συναντήσεις σας. Οι εργασίες 
που δεν ολοκληρώνονται µεταφέρονται για την επόµενη ηµέρα και συγκεντρώνονται έως ότου 
ολοκληρωθούν.  

5. Αναπαράσταση βασικών τάσεων δεδοµένων χρησιµοποιώντας µορφοποίηση υπό όρους.  

Το Office Basic 2007 διαθέτει σε µεγάλο βαθµό οπτικοποιηµένη µορφοποίηση υπό όρους στο Microsoft 
Office Excel 2007, µε νέες γραµµές δεδοµένων, περισσότερες διαβαθµίσεις χρωµάτων και εικονίδια. Με 
αυτές τις δυνατότητες, µπορείτε να µορφοποιείτε τα δεδοµένα µε βάση συγκεκριµένους κανόνες και να 
αναγνωρίζετε εύκολα τις βασικές τάσεις των δεδοµένων µε οπτικές ενδείξεις.  



6. Μεγαλύτερη ασφάλεια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας και µείωση της ανεπιθύµητης 
αλληλογραφίας.  

Το Office Basic 2007 διαθέτει ένα βελτιωµένο φίλτρο ανεπιθύµητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για το 
Office Outlook 2007, συµβάλλοντας στον περιορισµό των ανεπιθύµητων µηνυµάτων που αποστέλλονται 
στα εισερχόµενά σας και προστατεύοντάς σας από ενδεχοµένως επικίνδυνα συνηµµένα. Το Office Outlook 
2007 περιλαµβάνει επίσης βελτιώσεις ασφαλείας που συµβάλλουν στην αποτροπή του ηλεκτρονικού 
"ψαρέµατος", µιας προσπάθειας εξαπάτησης µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αποσκοπεί στο να 
σας πείσει µε δόλο να αποκαλύψετε οικονοµικές ή προσωπικές σας πληροφορίες.  

7. ∆ιαγραφή ιδιωτικών πληροφοριών από τα έγγραφα που επιθυµείτε να κοινοποιήσετε.  

Εντοπίστε και διαγράψτε ανεπιθύµητα σχόλια, κρυφά κείµενα ή προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης 
ταυτότητας στα έγγραφά σας χρησιµοποιώντας την Επιθεώρηση Εγγράφων. Με µερικά µόνο κλικ του 
ποντικιού µπορείτε να εντοπίσετε αυτόµατα και να επιλέξετε να διαγράψετε ευαίσθητες πληροφορίες από 
τα έγγραφά σας. 

8. Καλύτερος έλεγχος και προβλεψιµότητα κατά τη µορφοποίηση εγγράφων.  

Το Office Basic 2007 διευκολύνει τη µορφοποίηση των εγγράφων του Microsoft Office Word µε κουκκίδες, 
αριθµούς και πίνακες που χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιµότητα. Επιπλέον, 
τα θέµατα των εγγράφων συµβάλλουν στην εξασφάλιση µιας περισσότερο οµοιογενούς εµφάνισης µεταξύ 
των εγγράφων που δηµιουργείτε στο Office Word 2007 και στο Microsoft Office Excel 2007, ώστε να 
εργάζεστε πιο εύκολα µε τα προγράµµατα που χρησιµοποιείτε περισσότερο.  

9. Συµβολή στην εξασφάλιση ευρύτερης διανοµής των εγγράφων σας.  

Νέα υποστήριξη για τις µορφές αρχείων PDF (Portable Document Format) και XPS (XML Paper 
Specification) διασφαλίζει ευρύτερη διανοµή των εγγράφων σας µε τρίτους.1 Μετατρέψτε τα αρχεία σας σε 
PDF ή XPS για κοινή χρήση σε οποιαδήποτε πλατφόρµα. 

10. Εύρεση της Βοήθειας που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε.  

Το Office Basic 2007 είναι πιο εύχρηστο χάρη σε ένα βελτιωµένο σύστηµα Βοήθειας το οποίο παρέχει 
βελτιωµένες συµβουλές επί της οθόνης και συνδέσεις για σχετικές πληροφορίες στα προγράµµατα του 
συστήµατος Microsoft Office ή στο Internet, όταν είστε συνδεδεµένοι. Ξεκινήστε εύκολα χρησιµοποιώντας 
τα ηλεκτρονικά προγράµµατα εκµάθησης µε βήµα προς βήµα οδηγίες ή χρησιµοποιώντας κάποια από τα 
νέα, έτοιµα προς χρήση πρότυπα.  

 
1 Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε µορφή αρχείου PDF ή XPS από το πρόγραµµα του 2007 
Microsoft Office system µόνο µετά την εγκατάσταση ενός πρόσθετου. 


