
 

 

 
  

JOBB SMART OG EFFEKTIVT! 

Den nye utgaven er tilpasset jubileumsoppdateringen av operativsystemet Windows 10. 

En kombinasjon av teori, oppskrifter og oppgaver gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene. 

Boka består av 104 sider. 

 Windows 10 fungerer på tvers av ulike enheter som datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner. 

 Microsoft-kontoen synkroniserer innstillinger mellom enheter med Windows 10. 

 Passord, PIN-kode, bildepassord, fingeravtrykks- eller ansiktsgjenkjenning brukes ved pålogging. 

 Oppstart direkte til skrivebordet. 

 Nettbrettmodus gjør det enklere og mer intuitivt å bruke Windows 10 med berøringsenheter. 

 Startmenyen er endelig tilbake i både en bedre og utvidet form. 

 En mengde apper følger med som standard på startmenyen. 

 Forbedret søk etter apper, filer og innstillinger. 

 Opptil fire vinduer kan vises på skjermen samtidig, avhengig av skjermoppløsningen. 

 Oppgavevisning gjør det raskt å bytte mellom åpne vinduer. 

 Flere uavhengige virtuelle skrivebord kan opprettes i oppgavevisning. 

 Hurtigtilgang i Filutforsker gjør det enkelt å navigere blant filer og mapper. 

 Ekstra lagringsplass på skytjenesten OneDrive for dokumenter, bilder og andre filer. 

 OneDrive er nå integrert i Filutforsker, noe som forenkler filbehandlingen. 

 Windows Store inneholder et bredt utvalg av apper, spill, musikk, filmer og TV-programmer. 

 Microsoft Edge er den nye nettleseren fra Microsoft. 

 Office-mobilapper kan lastes ned og brukes gratis på nettbrett og mobiltelefoner med Windows 10. 

 Med Windows Ink kan du lage klistrelapper, tegne på skisseblokken eller bruke skjermskisse. 

 Hurtighandlinger gir øyeblikkelig tilgang til de innstillingene og appene du bruker mest. 

 Oppdateringer i Windows 10 blir lastet ned og installert automatisk. 

INNHOLD: 

– Bli kjent med Windows 10 

– Skrivebordet 

– Arbeide med apper 

– Innstillinger 
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