
 

 

 

 

 

 

Navigationsseddel:  
Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang 
Fase Forklaring Navigation 

Åben Program Klik på start 

 
 Åben Excel 

 
Hurtig Adgang Værktøjslinjen Hurtig Adgang, ligger øverst oppe til ven-

stre i Excel. Man kan med fordel tilpasse værktøjslinjen 

til sin arbejdsstil og dermed få arbejdet hurtigere fra 

hånden ved at hive knapper frem, som benyttes ofte. 

 

Tilpas  

værktøjslinjen 

Klik på Tilpas værktøjslinjen Hurtig Adgang 
 

 De mest almindelige funktioner kan aktiveres ved at 

trykke på dem. 

 

Funktioner med OK-tegn ud for, er allerede aktive i 

værktøjslinjen. 

 
 Klik på Flere kommandoer   

 Skærmbilledet Excel Indstillinger åbnes 

På menupunktet Værktøjslinjen Hurtig Start. 

 

 Oftest anvendte kommandoer vil stå listet i kolonnen til 

venstre 

 



 

 Side 2 af 3 

 

 Aktive kommandoer vil stå listet i kolonnen til højre 

 
tilføj  

funktionsknap 

Vælg E-mail i kolonnen til venstre 

(funktionen vedhæfter filen i en ny mail) 
 

 Klik på Tilføj i midten  
 E-mail er nu en aktiv funktion i værktøjslinjen Hurtig 

Start  

(står nu listet i kolonnen til højre) 

 
Manglende  

Kommandoer 

Kommandoer som luk vindue og luk alt er ikke umiddel-

bart at finde. Det er fordi de ikke er listet i under ofte an-

vendte kommandoer.  

 

Skift komman-

dovalg 

Skift Vælg kommandoer fra 

Til kommandoer, der ikke er på båndet  
 

 Kommandoer, der ikke er på båndet, vises nu i kolonnen 

til venstre 

 
 Træk i rullepanelet til venstre, ned til den manglende 

funktion f.eks. Luk vindue 

 

(funktionen lukker det aktuelle vindue du arbejder i, og 

spørger om du vil gemme, hvis du har foretaget ændrin-

ger i filen) 
 

 Klik på Tilføj i midten  



 

 Side 3 af 3 

 

 Luk Vindue er nu en aktiv funktion i værktøjslinjen Hur-

tig Start  

(står nu listet i kolonnen til højre) 

 
 Således kan du tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang til 

dine daglige arbejdsgange og derved spare tid og klik 

med musen. 

 

Fjern  

funktionsknap 

Højre klik på den overflødige funktionsknap i værktøjslin-

jen Hurtig start 

 

 Vælg Fjern fra Værktøjslinjen Hurtig adgang  
 Funktionsknappen vil nu være fjernet fra værktøjslinjen  
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