tt office guides voor
Microsoft Office 2016 en Windows 10
tt office guides ondersteunen de
gebruiker bij de dagelijkse werkzaamheden
in Office en Windows. Dat doen ze
door de gebruiker stap voor stap mee te
nemen door de menu’s van de geopende Microsoft applicatie, totdat het
gewenste resultaat is bereikt. De gebruiker
hoeft daardoor niet meer in de traditionele hulpsystemen te zoeken en op basis
van plaatjes en teksten te achterhalen
hoe ze een functie in Office moeten
gebruiken.
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Zodra de gebruiker QuickAccess opent,
wordt de beschikbare hulp direct
getoond op basis van het invoeren van
een zoekterm of de automatische
context herkenning van de tt office guides.
Deze contextgevoelige hulp is vooral
handig als een gebruiker bijvoorbeeld de
naam van de functie waarvoor hulp
nodig is niet weet.

Talen
De tt office guides zijn beschikbaar
in de volgende talen:
Nederlands
Engels
Duits
Frans
Spaans
Overige talen op verzoek
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Voorbeeld van een
tt office guide in Word 2016:
De gebruiker wordt in
vijf stappen door Word 2016
geleid om de functie
‘Automatisch opslaan’ in te
stellen.
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Gebruikers hebben circa 1000 tt office

Systeem vereisten

guides tot hun beschikking voor

• Processor: Single-core 1.5 GHz (Dual-

Windows 10 en onderstaande Office 2016,

core 2.0 GHz of hoger aanbevolen)

Office 365 applicaties:

• Werkgeheugen: minstens 2 GB

• Office 2016 (generieke functionaliteit)

• Vrij beschikbare schijfruimte: ~15 MB

• Word 2016

• Besturingssysteem: Windows Vista,

• Excel 2016
• PowerPoint 2016
• Outlook 2016
• Internet Explorer 11

Windows 7, Windows 8/8.1 of Windows 10
• Browser: Internet Explorer 9, 10, 11 of
Edge
• Uitvoering van een lokale toepassing

• Skype for Business

moet worden toegestaan. De gebruiker

• Office Online (Word, Excel, PowerPoint,

moet gemachtigd zijn een HTTP-

Outlook, OneDrive)

Wij informeren
u graag!
tts
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
T +31 20 4919 47-0
F +31 20 4919 09-0
E info@tt-s.com

verbinding met een portal server tot stand
te brengen.
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