กาวทัน Technology

การใชงาน Office บนไอแพด

ไมโครซอฟท เปดใหใช Office for iPad ไดอยางงายและสะดวกมากขึ้นสําหรับผูที่ใชงานทุกคน
(โดยเฉพาะโปรแกรม Word, PowerPoint และ Excel) ไมวาเราจะสรางสเปรดชีตของ Excel
บนแท็บเล็ต เขียนเอกสาร Word ในเบราวเซอรหรือการแกไขงานนําเสนอของ PowerPoint บน
โทรศัพทมือถือ โดยขณะนี้ไดเปด Office Mobile สําหรับไอโฟนและโทรศัพทแอนดรอยนดมาให
ใชไดฟรี แบบเดียวกันกับ Windows Phone

Office for iPad
ผูที่ใช iPad จะสามารถดาวนโหลด Word, Excel และ PowerPoint สําหรับ iPad
จาก App Store ไดแลว โดยแอปเหลานี้จะมีความสามารถที่แข็งแกรงและรูปลักษณที่ดูคุนเคย
ของ Office ในขณะที่นําเสนอประสบการณในการใชงานในรูปแบบของการสัมผัสที่ยอดเยี่ยม ซึ่ง
ถูกสรางขึ้นมาสําหรับ iPad โดยฉเพาะ ดวยการใชแอปเวอรชั่นใชงานฟรี สามารถอานเอกสาร

Word ดูขอมูลของ Excel และนําเสนอกับ PowerPoint ได เอกสารของคุณจะดูสวยงาม
เหมือนกับที่จัดทําขึ้นบนเครื่องพีซี และ Mac® และดีกวาที่เคยเห็นใน iPad ดวยการสมัคร
สมาชิก Office 365 ก็สามารถแกไขและสรางเอกสารใหมๆ ดวย iPad ได เมื่อแกไขเอกสาร
จะสามารถมั่นใจไดวาเนื้อหาและการจัดรูปแบบจะถูกเก็บรักษาไวใน Office บนพีซี Mac แท็บ
เล็ต และโทรศัพท ต ลอดจน สามารถเขา ถึง เอกสารที่ทันสมัย อยูเสมอใน OneDrive และ
OneDrive for Business
การสมัครสมาชิก Office 365 ไมเพียงแตทําใหไดรับแอปของ Office for iPad ที่
ถูกติดตั้งบน iPad ไดถึง 5 เครื่องแตยังคงใช Office บนเครื่องพีซีและ Mac ไดอีก 5 เครื่อง
ดวยการสมัค รสมาชิก เพีย งครั้ง เดีย ว ก็สามารถครอบคลุมอุปกรณทั้ ง หมด เพื่อใหสามารถ
ทํางานในแบบทีต่ องการได

Office Mobile สําหรับไอโฟนและโทรศัพทแอนดรอยดฟรี
เชนเดียวกับ Office Mobile for Windows Phone ที่ไมโครซอฟท กําลังทํา Office
Mobile สําหรับไอโฟนและโทรศัพทแอนดรอยดฟรี สําหรับทุกคนดวยการใช Office Mobile
คุณสามารถดูและแกไขเนื้อหาของ Office ในระหวางเดินทางไดโดย Office Mobile มีใหใชงาน
ไดแลวใน App Store และ Google Play
เอกสารของ Office จะดูส วยงามขึ้น กวาที่ เคยเห็น บน iPad ไม เพีย งแตจ ะมีลั ก ษณะ
เชนเดียวกับที่สรางขึ้นบนพีซี หรือ Mac เชนใน Word รูปภาพตาราง SmartArt เชิงอรรถ
ทั้งหมดนี้จะมีรูปแบบที่สมบูรณแบบสูตรแผนภูมิเสนแบงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและตัวกรอง
ใน Excel จะชวยใหตัดสินใจไดดีขึ้น งานนําเสนอของ PowerPoint จะดูสะดุดตานาสนใจดวย
การเปลี่ ย นภาพภาพเคลื่ อ นไหวการแสดงหนา ต างข อความบั นทึ ก ยอ และอื่ นๆ อีก มากมาย
ในขณะนําเสนองาน ยังสามารถใชในตัวชี้เลเซอรปากกาและตัวเนนขอความที่มีอยูแลวภายในเพื่อ
ใชชี้จุดตางๆระหวางการนําเสนองานได
ประสบการณที่คุนเคยของ Office ไดรับการออกแบบมาสําหรับ iPad สิ่งที่ทําให
แอปเหลานี้มีเอกลักษณ คือ ไมเพียงแตการสรางสมดุลระหวาง Office ที่สมบูรณแบบและการ
ถูกออกแบบมาสําหรับ iPad ถาเราใช Office บนพีซี หรือ Mac แอปตางๆ สําหรับ iPad ก็
ยังคงใหความรูสึกที่คุนเคยมาก ดังนั้น จึงรูสึกสะดวกสบายและมีความมั่นใจในการใช App
เหลานี้ไดทันที การจัดวางในรูปแบบของ Ribbon และการใชงานในแบบที่คุนเคยพรอมดวย

คําสั่งที่พบบอยที่สุดในหนา Home และคําสั่ง Chart ก็จะแสดงแผนภูมิที่คุณเลือกขึ้นมาใหโดย
อัตโนมัติ
ในขณะเดียวกัน App เหลานี้ก็ถูกสรางขึ้นมาสําหรับ iPad โดยเฉพาะพื้นที่สัมผัส
ขนาดใหญบน Ribbon และในเมนูที่ซอนทับกันทําใหสรางแกไขและจัดรูปแบบเอกสารไดงาย
ใชเพียงการสัมผัสเทานั้น การปรับขนาดและหมุนวัตถุ เชน รูปภาพที่มีดามจับที่เหมาะกับการ
สัมผัสไดงาย เมื่อกดและยายวัตถุ ขอความก็จะไหลไปลอมวัตถุไดอยางราบรื่นโดยไมตองใช
แปนพิมพและเมาส หรือ จะใชคุณสมบัติของ iPad เชน คําสั่งเสียง เพื่อรางเอกสารของ Word
หรือ AirPlay® เพื่อฉายงานนําเสนอบนจอทีวีแบบไรสายก็ไดเชนกัน
แก ไ ข สรา ง และทํา งานรว มกั น ไดอ ยา งมั่ น ใจเมื่ อคุ ณ แก ไ ขเอกสารโดยใช App
Office for iPad คุณสามารถมั่นใจไดวาคุณจะไมทําใหเนื้อหาหรือการจัดรูปแบบใดๆสูญหาย
เอกสารจะดูเหมือนที่ตั้งใจสรางขึ้นทั้งใน Office บนพีซี Mac แท็บเล็ตและโทรศัพทโดยไมตอง
คํานึง ถึง อุปกรณที่คุณ ใชใ นการแกไข นอกจากนี้ App นี้ ยัง มีชุดคุณ สมบัติที่ค รบครันในการ
สรางเอกสารที่ถูกออกแบบมาอยางสวยงาม
ยิ่งไปกวานั้น App นี้ ยังชวยใหการทํางานรวมกันงายดายขึ้น เพียงแคแบงปนเนื้อหา
ของเรากับผูใชอื่น ซึ่งตองขอบคุณ OneDrive หลังจากนั้นทํางานไปพรอมๆ กัน ของคนหลายๆ
คนบนเอกสารหรืองานนําเสนอเดียวกัน รวมถึงการตรวจสอบเอกสารก็ทําไดเปนอยางดีบน iPad
เอกสาร Word ก็สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงมีการใสความคิดเห็นและสามารถตอบรับหรือ
ปฏิเสธการแกไขทั้งหมดบน iPad ไดดวย
ออกแบบขึ้นมาสําหรับคลาวด และ Office 365 เนื่องจากผูใชตองการที่จะสามารถ
ทําทุกอยางใหแลวเสร็จไดจากทุกที่แอปเหลานี้จึงถูกผนวกเขากับบริการคลาวดของไมโครซอฟท
ไดอยางไรรอยตอโดยAppนี้ จะยอมใหเราเขาถึง เอกสารที่ทันสมัย อยู เสมอใน OneDrive,
OneDrive for Business และ SharePoint จึงสามารถทํางานตอจากจุดเดิมที่ทําคางไวไดงาย
เพราะ App นี้ ทราบวาเราทําเอกสารครั้งสุดทายถึงตําแหนงใด โดยไมสนใจวากําลังใชอุปกรณ
อะไรอยูแมใ นขณะนั้น จะไม ไ ดเชื่อ มตออิน เทอรเ น็ต อยูก็ ต าม เราก็ยัง คงสามารถทํา งานกั บ
เอกสารทีเ่ คยใชเมื่อเร็วๆ นี้บน iPad ได
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