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Manual demo lectie curs Curs Word 2010  

 

Capitolul 5: Indexare document 

 
Adăugarea unui cuprins 
 

Preambul 
Un cuprins se poate crea alegând stilurile de titlu - de exemplu, Level 1, Level 2 şi Level 3 - pe care doriţi să leincludeţi în acesta. 

Microsoft Office Word caută titluri care se potrivesc stilului pe care l-

aţi ales, formatează şi indentează textul deintrare în funcţie de stilul titlului, apoi inserează cuprinsul în document. 
Microsoft Office Word 2010 furnizează o galerie cu mai multe stiluri de cuprins din care să alegeţi. 

Marcaţi intrările cuprinsului, apoi faceţi click pe stilul de cuprins pe care îl doriţi din galeria de opţiuni.  

Word 2010 creează automat cuprinsul din titlurile pe care le-aţi marcat. 
 

Pasul 0 

Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare (trebuie sa fiti logat in contul dvs.pentru a putea accesa acest fisier resursa) din partea 
dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător. 

 

Pasul 1 
Execută un click în zona indicată (1). 

Apasă pe butonul Add Text (2). 

Dat fiind faptul că acesta este un titlu de capitol îi vom atribui Level 1. 

Selectează Level 1 (3). 
Execută un click în zona indicată (4). 

Apasă pe butonul Add Text (5). 

Selectează Level 1 (6). 
Execută un click în zona indicată (7). 

Apasă pe butonul Add Text (8). 

Selectează Level 1 (9). 
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Pasul 2 
După ce am stabilit care sunt capitolele, vom insera un cuprins pe o pagină nouă. 

Apasă pe butonul Table of Contents (1). 

Selectează modelul indicat (2). 
În acest moment, în pagina unde vom dori să fie cuprinsul apare un mic cuprins în care regăsim principalelecapitole şi subcapitole. 

Atunci când operăm anumite modificări (schimbăm numere de pagină, adăugăm noi capitole, etc.) trebuie săactualizăm cuprinsul. 

Chiar dacă am inserat un cuprins, îl putem schimba oricând fără nicio problemă. 
Apasă pe butonul Table of Contents (3). 

Selectează opţiunea Insert Table of Contents (4). 

În această fereastră putem observa două tipuri de cuprinsuri: 

- unul în care putem folosi un cuprins care ne arată şi numere de pagină; 
- unul în care putem folosi un cuprins pe bază de hyperlink. 

Debifează opţiunea Show Page Numbers (5). 

Apasă pe butonul Ok (6). 
În acest moment suntem întrebaţi dacă vrem să înlocuim tipul de cuprins. 

Apasă butonul Yes (7). 

Astfel am reuşit să introducem un cuprins şi să îl personalizăm conform cerinţelor noastre. 
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