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FLERE tips og trick til Windows Vista Heine L. Christensen Hent PDF Endu flere fede tips til din Windows
Vista! Dette er bind to af to bøger, hvor der belyses en lang række af de nye muligheder og funktioner, som
Windows Vista byder på. Indholdet er en blanding af forskellige emner, som alle har relevans i forhold til
Windows Vista set fra den typiske brugers vinkel. Alt i alt indeholder bogen kapitler om følgende emner:
Dual boot – flere styresystemer på samme pc Media Center – fuld kontrol over film, musik og billeder

Windows Defender – beskyttelse mod spyware og malware Automatisk defragmentering – hold harddisken i
topform – automatisk Windows Firewall – beskyttelse mod trusler fra Internettet Shadow copy – sikrer dig
mod at overskrive filer Klippeværktøjet – opret skærmbilleder Windows Kalender – hold styr på aftaler og
opgaver Windows Movie Maker – opret professionelle videoproduktioner BitLocker – krypter data på

harddisken (Ultimate og Enterprise) Øget tilgængelighed – hjælp til brugere med nedsat syn, motorik m.m.
Windows DreamScene – anvend videosekvenser som baggrundsbillede (Ultimate) Bogens fremgangsmåder er
nemme at udføre og kræver ikke, at du skal skrive i registreringsdatabasen eller følsomme systemdata. Der er

til gengæld fuld fokus på nye funktioner og smarte arbejdsrutiner i Windows Vista. Alle eksempler og
skærmbilleder tager udgangspunkt i Windows Vista Ultimate. I modsætning til første bind i denne serie vil
der i denne bog forekomme gennemgange af funktioner, som ikke findes i alle versioner af Windows Vista.
Dette er dog mere undtagelsen end reglen, og stadig vil en del af de funktioner, der gennemgås, være at finde

i de fleste Vista-udgaver. Se evt. forordet, som indeholder en liste over de funktioner, der gennemgås, i
forhold til de forskellige Vista-versioner. Hvem henvender bogen sig til? Stoffet forklares ud fra en ganske
praktisk tilgangsvinkel, hvor der er lagt vægt på korte baggrundsforklaringer og trinvise instruktioner med
masser af illustrationer. Alle kan være med. Bogen henvender sig både til brugere, som aldrig har arbejdet
med Windows før, og brugere, som har arbejdet med en eller flere af de tidligere versioner, og som ønsker at

læse om nye aspekter og funktioner i Windows Vista.
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