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Få mere ud af din computer Sofus Rischel Hent PDF Du fortjener at få mest muligt ud af din computer. Vi har
skrevet dette hæfte til dig, som vil udnytte computerens mange muligheder, men som ikke vil bruge mange

timer på at sætte dig ind i komplicerede tekniske forklaringer.

Du lærer at give din computer et hurtigt servicetjek, der vil gøre selv en ny computer hurtigere. Vi viser dig
også, hvordan du får mest ud af din computer i dagligdagen, f.eks. kan du arbejde sammen med kollegaer,

venner og familie på dokumenter, der automatisk gemmes og deles.

I hæftet lærer du, hvordan du sikrer dig mod virus, tab af dine filer, misbrug af dine personlige oplysninger og
meget andet.

Alle de programmer og funktioner, vi præsenterer i dette hæfte, er helt gratis. Det er din tid ikke, og derfor har
vi sørget for, at alle sider præsenterer dig for tips og funktioner, du kan bruge til at arbejde smartere med din

computer.

 

Du fortjener at få mest muligt ud af din computer. Vi har skrevet
dette hæfte til dig, som vil udnytte computerens mange muligheder,

men som ikke vil bruge mange timer på at sætte dig ind i
komplicerede tekniske forklaringer.

Du lærer at give din computer et hurtigt servicetjek, der vil gøre selv
en ny computer hurtigere. Vi viser dig også, hvordan du får mest ud
af din computer i dagligdagen, f.eks. kan du arbejde sammen med
kollegaer, venner og familie på dokumenter, der automatisk gemmes

og deles.

I hæftet lærer du, hvordan du sikrer dig mod virus, tab af dine filer,
misbrug af dine personlige oplysninger og meget andet.

Alle de programmer og funktioner, vi præsenterer i dette hæfte, er
helt gratis. Det er din tid ikke, og derfor har vi sørget for, at alle sider
præsenterer dig for tips og funktioner, du kan bruge til at arbejde

smartere med din computer.
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