Handleiding taalinstellingen

Fryske
staveringshifker
voor Microsoft Office

Handleiding 2 - taalinstellingen

1.

Start na installatie (handleiding 1) Microsoft Word op en ga naar het tabblad
‘controleren’, dan naar ‘taal’ en klik op ‘controletaal instellen’.

2.	Selecteer in het venster dat zich opent ‘Fries’ en klik op ‘ok’. (Als je een Engelstalige
versie van Office gebruikt, selecteer dan ‘Western Frisian’.) Eventueel kun je het
Fries met de knop ‘Als standaard instellen’ ook als standaardtaal instellen.

3.	De spellingschecker werkt!

4.

De spellingschecker werkt ook in Outlook. Maar hiervoor een nieuwe e-mail aan.

			

5. Volg na het openen stap 1.

6.

De spellingschecker werkt ook in PowerPoint. Volg stap 1.

7.

De spellingschecker werkt ook in Excel. Selecteer eerst de tekst die je wilt checken,
klik op ‘controleren’ [1], daarna op ‘spelling’ [2], selecteer ‘Fries’ in ‘Taal voor woordenlijst’ [3] en dan op ‘wijzigen’ [4].

Mear weten over de
taalinstellingen in
Office?
Kijk ook eens op:
https://support.office.
com/nl-nl/article/detaal-van-microsoft-office-voor-menu-s-entaalprogramma-s-wijzigen-f5c54ff9-a6fa-4348a43c-760e7ef148f8

8.

Klik dan op ‘toevoegen aan woordenlijst’ In de woordenlijst achter de spellingschecker staan meer dan 450.000
lemma’s. Het kan, vooral bij
samenstellingen, voorkomen
dat een woord niet in de woordenlijst voorkomt.
Je kunt woord wel toevoegen
aan het eigen woordenboek,
zodat jouw woordenlijst
uitgebreid wordt. Klik met de
rechter muistoets op het woord
dat je wilt toevoegen.
Het woord is nu toegevoegd
aan jouw woordenlijst en wordt
meegenomen in suggesties.

9.	
Mocht je een aan de woordenlijst toegevoegd woord weer uit jouw woordenlijst
willen halen, dan kan dat ook. Ga naar ‘Taal’ [1] en daarna ‘Voorkeursinstellingen
voor taal...’ [2]

Daarna naar ‘Controle’ [1] en ‘Aangepaste woordenlijsten...’ [2]

Selecteer dan ‘RoamingCustum.dic (Standaard)’ en klik op ‘Woordenlijst bewerken’ [2]

	In het venster dat zich opent kun je woorden weghalen die toegevoegd zijn aan het
woordenboek. Mocht je ook nog andere woorden willen toevoegen, dan kun je dat
hier ook doen.

