
iPad på kontoret
Hent bøger PDF

Rune Højlund

iPad på kontoret Rune Højlund Hent PDF Forlaget skriver: Lær hvordan du får det optimale ud af din iPad på
arbejdspladsen. Hæftet er fyldt med tips og tricks til apps og arbejdsgange, der vil gøre dit liv nemmere på

kontoret.

Blandt andet vil du lære at håndtere e-mails og kalenderaftaler på bedste vis med din iPad.

Vi ser også på, hvordan du kan arbejde med:
tekstdokumenter, regneark og præsentationer i de tre apps Pages, Numbers og Keynote, som Apple har
udviklet, og som følger gratis med til alle nyere iPads. De tre apps er i stand til at håndtere filer i Office-

format, som er skabt i Word, Excel eller PowerPoint.

Desuden tager vi et kig på, hvordan du kan bruge de meget populære fildelingssystemer Google Drive og
Dropbox fra din iPad.   Hæftet er opbygget som en kogebog med én letforståelig guide på hver side. Hæftet

kan derfor med fordel anvendes som opslagsværk.

Gratis online version af hæftet er inkluderet.
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