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Windows XP - trin for trin  Heine Lennart Christensen Hent PDFWindows XP - trin for trin henvender sig
til dig, der gerne vil lære at bruge din computer med Windows XP. Begyndere, og øvede, som kender til andre

styresystemer, får mest ud af bogen.

Du får lært alle de grundlæggende ting omkring Windows XP. Bogen fokuserer på de dagligdage opgaver og
de metoder, det er nødvendigt at kende til for at bruge computeren optimalt.

· Du bliver i stand til at

· starte programmer

· vedligeholde Windows

· håndtere ikoner

· arbejde med dokumenter

· ændre udseendet på skærmen

· styre filer og mapper

· bruge hjælpen

· rydde op på harddisken

· formatere og bruge disketter

· lave sikkerhedskopier

Alt er forklaret med udførlige trinvise instruktioner. De mange skærmbilleder gør det nemt at følge med på
computeren - du er altså sikker på, at du gør det helt rigtigt. Bogen er velegnet til selvstudium eller som

materiale til et kursusforløb.

Bogen gennemgår pensum til PC-Kørekort modul 2. og kan anvendes med Windows XP Professional og
Windows XP Home Edition
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