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Få mere ud af Windows 10 - Opdatering Sofus Rischel og Jens Koldb\u00e6k Hent PDF Lær alt om de
vigtigste funktioner i Windows 10. Vi gennemgår alle de vigtigste nye funktioner, herunder specielt

nyhederne i Anniversary, og du finder masser af tips og tricks til, hvordan du kan arbejde smartere med
computeren. Vi tager også et kig på de nye funktioner i internetbrowseren Microsoft Edge, synkroniserings-
og cloudlagringstjenesten OneDrive og hvordan Windows 10 fungerer på nyere computere med touchskærme.
Lær desuden hvordan du nemt håndterer e-mails og din kalender samt navigerer og organiserer filer på en
smart måde. Visuelle guides sikrer, at du får mest muligt ud af de spændende nye funktioner.  Få masser af
tips og tricks til, hvordan du får det bedste ud af Windows 10. Lær alt om, hvordan du smartest håndterer e-
mails, kalender, installerer programmer, fjerner gamle programmer, foretager automatisk backup, holder
hackere på afstand med gratis antivirus og firewall, og meget, meget mere. Digital sikkerhed er mere på

dagsordenen nu end nogensinde før, og i takt med at vi digitaliserer flere og flere aspekter af vores liv, må vi
også tage højde for, hvordan vi beskytter vores privatliv og vigtige filer. Med et par enkelte forholdsregler
kan du sørge for, at din computer er beskyttet, samt at du har en nødløsning, hvis noget pludselig går galt.

Online version af hæftet medfølger  gratis - inklusiv ekstra 30 sider om sikkerhed.
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