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Mengapa Office 2007 disebut 

2007 Microsoft Office System

Karena Office 2007 bukan lagi sekedar Gabungan 

paket program aplikasi untuk pengolah kata, 

Spreadsheet / presentasi

Tetapi

Sudah lebih lengkap dan kompleks, membentuk 

sebuah sistem yg bisa berinteraksi & berkolaborasi 

melalui server & layanan berbasis Web lainnya



NO OFFICE 2007 OFFICE SEBELUMNYA

1 TAMPILAN INTERFACE BERNUANSA  

BIRU SEJUK

TAMPILAN INTERFACE 

B’NUANSA KURANG MENARIK

2 MENU, TOOLBAR, SEBAG BESAR 

TASK PANES DIGABUNG KEDLM 

MENU YG DISEBUT RIBBON 

MENU, TOOLBAR DAN TASK 

PANE DIBUAT TERPISAH

3 PROGRAM APLIKASI  DIKEMAS 

DALAM BENTUK THEME  & QUICK 

STYLE

PROGRAM APLIKASI DIBUAT 

DALAM BENTUK MENU 

PULLDOWN

4. FEATURE LIVE PREVIEW DAPAT 

LANGSUNG DIGUNAKAN KETIKA 

INGIN UBAH FORMAT SCR INSTANS, 

HASIL AKAN LANGSUNG MUNCUL

FORMAT YANG DIINGINKAN 

HARUS DICARI DLM MENU 

PULLDOWN, DAN HASIL TDK 

LANGSUNG MUNCUL.

5 STANDAR FORMAT OPEN XML DAN 

DILENGKAPI FILE ZIP

(EKSTENSI docx, xlsx, pptx & accdb)

STANDARD FORMAT 

BEREKTENSI doc, xls, ppt & 

dbm

6 FASILITAS SmartArt Graphic AKAN 

MEMUDAHKAN PEMUATAN DIAGRAM

FASILITAS GRAPHIC PILIHAN 

KURANG BERAGAM



Microsoft Office Word  2007

Microsoft Office Excel  2007

Microsoft Office PowerPoint  2007

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Outlook  2007

Microsoft Office Onenote 2007 

Microsoft Office Grove 2007 

Microsoft Office Infopath 2007

Microsoft Office Publisher  2007



Membuat Surat

Laporan lengkap dgn berbagai format & amplopnya

Membuat dan mengirim e_mail

Mengirim Fax

Membuat dokumen dalam bentuk kolom

Membuat Label Surat

Membuat Tabel beserta grafik

Membuat Surat yg didistribusikan scr masal (Mail Merge)

Membuat Halaman Web



Menempatkan Header, Footer, 

Page Number, 

Fasilitas Equation (untuk 

symbol dan rumus) lebih 

mudah dan interaktif

Fasilitas Quick Part untuk 

menyimpan konten yang 

sering dibuka saat bekerja.

Text Box & Cover Page dengan 

pilihan gaya tampilan menarik 

yang telah disediakan (Built-in)

paparan-word.docx
paparan-word.docx
paparan-word.docx
paparan-word.docx


Aplikasi Spreadsheet yang digunakan untuk .

Membantu menghitung, memproyeksikan, menganalisa 

& mempresentasikan data 

Membuat grafik (lebih mudah dan cepat) 

Penempatan rumus lebih mudah karena formula/rumus 

telah dikelompokkan dalam tab ribbon dan group 

tersendiri

Kemudahan dalam menganalisa data  dengan 

menggunakan Pivot Table dan Pivot Chart lebih 

dipermudah dengan berbagai feature yang menarik

Menampilkan quick Style & Themes untuk kemudahan 

kerja seperti conditional Formating Style, Format as 

Table Style dan Cell Style

PAPARAN-EXCEL.xlsx
PAPARAN-EXCEL.xlsx


Merupakan aplikasi untuk Presentasi

- Untuk merancang & membuat presentasi yg bagus

- Menampilkan slide scr menarik & profesional

- Membubuhkan efek khusus pd Slide 

- Mencetak Slide ke kertas/transparansi

- Mengemas presentasi kedalam CD

- Menyediakan lebih banyak themes dan Color schemes

- Efek animasi lebih beragam

- Berbagai tools untuk kolaborasi presentasi 

- Kemudahan untuk menayangkan dalam berbagai 

bentuk dan cara

- Rancangan slide bisa dibuat sebagai theme yang bisa 

digunakan kapan saja

- Didukung tampilan presentasi di layar lebar (Wide 

Screen)

Paparan PP.pptx


PAPARAN-EXCEL.xlsx
Paparan PP.pptx


Aplikasi Database dan berfungsi untuk 

merancang, membuat & mengelola DB, 

Access 2007  pengelompokan semua objek dlm 

bentuk navigattion pane

Dilengkapi fasilitas utk memudahkan 

pembuatan Table, Form, Query & Report serta 

mem-backup DB



Aplikasi untuk mengelola pesan/e-mail

Mengalola informasi pribadi (Personal information 

manager)

Berkolaborasi dengan orang lain

Penataan tampilan lebih menarik, 

To-Do-Bar  utk tampilkan informasi berbagai kegiatan 

yg akan dan telah dilaksanakan

Adanya dukungan multiple calender yg dpt bekerja scr 

simultan

Preview attachment dpt dilakukan pd jendela preview, 

tanpa harus repot membuka lewat aplikasi lain

mekanisme.one


Aplikasi untuk membuat buku catatan digital dengan 

kepandaian mengelola berbagai catatan & informasi 

dalam satu tempat

Untuk memudahkan dlm mengumpulkan, mencari dan 

mengorganisir beraneka jenis konte dlm satu tempat

Dpt mengorganisasi & mengatur berbagai informasi 

berupa catatan, rekaman suara & video, foto dan 

dokumen dlam satu tempat

mekanisme.one


Aplikasi sbg piranti kolaborasi & komunikasi

Menggunakan paradigma peer-to-peer

Menawarkan fungsi hosting dokumen yg berupa file 

presentasi,workbook, dokumen dll

Dokumen dpt diakses secara bersama-sama oleh 

seluruh pemakai komputer yg terhub dlm jaringan/LAN

Ada juga fungsi real time massaging & workspace 

monitoring

Kelemahan satu dokumen bisa di edit secara 

bersamaan oleh berbagai user yg terhubung dlm 

jaringan



Aplikasi utk merancang & mengisi electronic business 

form

Contoh : Membantu dlm pengumpulan data dikirm 

melalui email /MS outlook express kemudian di export 

ke MS Excel untuk dibuatkan grafik dan pivot table

Aplikasi utk membuat berbagai publikasi : brosur, 

katalog, kartu nama, kartu ucapan, berbagai bentuk dan 

ukuran table, kartu pos, koran/buletin, situs web dan 

format email, calender, brend identity perusahaan dll


