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Godt i gang med Windows 7 Jens Koldbæk Hent PDF Drag fordel af den mest populære version af Windows!

Som alverdens brugere har erfaret, er Windows 7 et nyttigt værktøj til pc’en, og styresystemet rummer mange
muligheder, der optimerer hverdagen. Med dette hæfte viser vi dig, hvordan du kommer i gang med – eller får

et større udbytte af – Windows 7.

Du lærer brugerfladen at kende, og du bliver fortrolig med at navigere på din pc som bruger af Windows 7. Vi
gennemgår skrivebordet med startmenuen og proceslinjen, hvorfra du nemt kan tilgå programmer og filer. Vi
viser dig også, hvordan du udnytter funktionerne i Stifinder – eksempelvis lærer du at oprette og organisere

dine mapper, så du altid har styr på dine dokumenter.

Med hæftet bliver du klogere på muligheder i browseren Internet Explorer 11, så du får mest muligt ud af at
være på internettet. Du kan f.eks. se, hvordan du gemmer hjemmesider som favoritter og bruger flere faner.
Du kan også læse om tilbehørsprogrammer til Windows 7, såsom Windows Live Mail, tegneprogrammet

Paint og tekstbehandlingsprogrammet WordPad.

Desuden ser vi på tilpasninger og opsætningen i Windows 7 – f.eks. lærer du at tilslutte en printer, oprette en
hjemmegruppe, og du kan se hvordan du tager lagringstjenesten OneDrive i brug, så du får adgang til dine
filer fra internettet. Endelig kan du læse om, hvordan du optimerer sikkerheden på din Windows 7-pc.
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Som alverdens brugere har erfaret, er Windows 7 et nyttigt værktøj
til pc’en, og styresystemet rummer mange muligheder, der optimerer
hverdagen. Med dette hæfte viser vi dig, hvordan du kommer i gang

med – eller får et større udbytte af – Windows 7.

Du lærer brugerfladen at kende, og du bliver fortrolig med at
navigere på din pc som bruger af Windows 7. Vi gennemgår

skrivebordet med startmenuen og proceslinjen, hvorfra du nemt kan
tilgå programmer og filer. Vi viser dig også, hvordan du udnytter
funktionerne i Stifinder – eksempelvis lærer du at oprette og

organisere dine mapper, så du altid har styr på dine dokumenter.

Med hæftet bliver du klogere på muligheder i browseren Internet
Explorer 11, så du får mest muligt ud af at være på internettet. Du
kan f.eks. se, hvordan du gemmer hjemmesider som favoritter og
bruger flere faner. Du kan også læse om tilbehørsprogrammer til
Windows 7, såsom Windows Live Mail, tegneprogrammet Paint og

tekstbehandlingsprogrammet WordPad.

Desuden ser vi på tilpasninger og opsætningen i Windows 7 – f.eks.
lærer du at tilslutte en printer, oprette en hjemmegruppe, og du kan
se hvordan du tager lagringstjenesten OneDrive i brug, så du får



adgang til dine filer fra internettet. Endelig kan du læse om, hvordan
du optimerer sikkerheden på din Windows 7-pc.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Godt i gang med Windows 7&s=dkbooks

