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Kom i gang med Windows 10 Martin Simon Hent PDF Windows 10 er et stabilt, populært og effektivt
styresystem, som allerede nu er blevet en kæmpe succes i forhold til Windows 8, som aldrig fik det store

gennembrud, som man regnede med. Med denne ebog kommer du hurtigt og effektivt i gang med Windows
10.

Du kommer til at arbejde med den nye brugerflade, som både er smart og effektiv i forhold til tidligere
udgaver af Windows, og med denne ebog kan du skræddersy brugerfladen, så den passer til den måde, du

ønsker at arbejde med Windows 10 på.

Du får overblik over brugen af trådløse netværk.

Du lærer at udnytte den nye og smarte udgave af Stifinder.

Du lærer at udnytte mulighederne på internettet med den nye Microsoft Edge browser i Windows 10 - hvor
der er sket meget i forhold til Internet Explorer i tidligere udgaver af Windows. Du lærer også at indstille

Microsoft Edge browseren, så den passer til den måde, du bruger internettet på.

Du kommer også til at arbejde med mail-appen i Windows 10 og oprette og bruge forskellige typer af mail-
konti.

Du får en grundig gennemgang af mulighederne med OneDrive, som følger med en gratis Microsoft konto.

Windows 10 bliver nu løbende opdateret, og denne bog gennemgår også de seneste opdateringer i Windows
10.

Denne bog indeholder rigtige trin for trin-gennemgange, hvor du faktisk ser, hvad der sker i de enkelte trin
med billeddokumentation.

Dette var kun en gennemgang af en del af indholdet i denne bog. Se indholdsfortegnelsen for en detaljeret
gennemgang af bogens indhold.
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smart og effektiv i forhold til tidligere udgaver af Windows, og med
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lærer også at indstille Microsoft Edge browseren, så den passer til
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