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Godt i gang med Mac – OS X El Capitan Daniel Riegels Hent PDF Med dette hæfte bliver du fortrolig med
fotos, internet, mail, kalender, musik, backup og meget mere. Alle kan være med, hvad enten du er helt ny på
Mac, eller har brugt systemet i længere tid. Ved hjælp af letforståelige vejledninger lærer du smarte genveje
og funktioner at kende, som kan spare tid for dig i hverdagen. Du bliver fortrolig med logikken bag Mac'ens
styresystem og stifter samtidig bekendtskab med dens mange smarte, små programmer, f.eks. Spotlight,

Mission Control, Launchpad, AirDrop, AirPlay, iCloud og Meddelelsescenteret. Hæftet gennemgår også de
nye funktioner i den seneste udgave af styresystemet til Mac, OS X El Capitan, hvor det bl.a. er blevet lettere

at arbejde med flere programmer på skærmen ad gangen med funktionen Split View. Samtidig er det
indbyggede notatprogram blevet meget bedre, og understøtter nu håndtegninger, afkrydsningslister,

vedhæftede filer og meget mere. Opdateringen til El Capitan kan hentes gratis til alle nyere Mac-computere
via programmet App Store, som du også kan læse mere om i hæftet.

 

Med dette hæfte bliver du fortrolig med fotos, internet, mail,
kalender, musik, backup og meget mere. Alle kan være med, hvad
enten du er helt ny på Mac, eller har brugt systemet i længere tid.
Ved hjælp af letforståelige vejledninger lærer du smarte genveje og
funktioner at kende, som kan spare tid for dig i hverdagen. Du bliver
fortrolig med logikken bag Mac'ens styresystem og stifter samtidig
bekendtskab med dens mange smarte, små programmer, f.eks.

Spotlight, Mission Control, Launchpad, AirDrop, AirPlay, iCloud og
Meddelelsescenteret. Hæftet gennemgår også de nye funktioner i den
seneste udgave af styresystemet til Mac, OS X El Capitan, hvor det
bl.a. er blevet lettere at arbejde med flere programmer på skærmen
ad gangen med funktionen Split View. Samtidig er det indbyggede
notatprogram blevet meget bedre, og understøtter nu håndtegninger,
afkrydsningslister, vedhæftede filer og meget mere. Opdateringen til

El Capitan kan hentes gratis til alle nyere Mac-computere via
programmet App Store, som du også kan læse mere om i hæftet.
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