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Med hjälp av den här boken lär du dig effektivt grunderna i Windows 7. Du får lära dig att hantera fönster,
arbeta med bibliotek, mappar och filer, samt använda några olika tillbehörsprogram. I boken går vi även
igenom kontrollpanelen som du använder för att anpassa Windows så att det ska fungera på bästa sätt för just
dig.
Till boken hör många övningar i varierande svårighetsgrad. Övningsfilerna till dessa laddar du ner utan
kostnad från vår webbplats www.docendo.se, där finns även lösningsförslag till övningarna i pdf-format.
Vår serie Inspira är grund- och fördjupningsböcker där du steg för steg får lära dig viktiga funktioner i
programmen. Teoridelar varvas med övningar och böckerna fungerar både för lärarledd undervisning och
självstudier.
Vet du hva alle tastene på tastaturet gjør? Her får du svaret – også de mystiske tastene som aldri brukes.
Du får også tips om hvordan du kan skrive tegn som. Hei, bare lurte på hvor Faktura Larsen lagres alle info til
i windows vista? Jeg måtte formattere min OS harddrive så har mistet noe info men hadde tatt en back-up.
Tren ute (2016) Dette er boka for deg som elsker naturen, - enten du liker styrke, intervaller eller sanker mil. I

boka viser Kreativ trening-grunder Kristin Granum. Kurs - Søk blant flere tusen kurs i alle kategorier.
Landsdekkende oversikt med direkte tilgang til kurstilbydere både på bedrifts- og privatmarkedet. Pareto Bank
er en ubyråkratisk bank der kundenærhet og personlig oppfølging er en naturlig del av hverdagen. Vi har høy
kompetanse innen våre tre fokusområder: Bokhandel med fraktfri levering. Stort utvalg av bøker innenfor
sjangerne roman, krim/spenning og fantasy/science fiction. Fordyp deg i noe du brenner for, eller prøv noe
nytt, på verdens frieste skoler. Se de beste og nyeste seriene før de vises på tv, tusenvis av
underholdningsprogrammer fra TV 2 og hele sesonger av dine favorittserier! Regionsavis for Rogaland.
Nyheter, fotball og annen sport, kultur, temasider, magasin og nettspinn.
Fiken er et brukervennlig regnskapsprogram for små bedrifter. Systemet er nettbasert og enkelt å bruke fra
både PC, Mac, nettbrett og telefon.

