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Windows 10 Bogen – Basis og ekspert Jens Koldbæk Hent PDF Denne nye og forbedrede bog om Windows
10 er din garanti for at få mest muligt ud af Windows 10. I denne udgave dækker vi nemlig alt det

grundlæggende, samtidig med at vi introducerer et væld af avancerede funktioner. Med denne bog kommer
du altså hele vejen rundt Windows 10, fra basis til ekspert.

”Det Windows du kender, bare bedre” er sloganet for Windows 10. Internet Explorer er blevet skiftet ud med
den nye browser Edge. Startmenuen har udviklet sig og kombinerer den klassiske punktmenu med flise-

menuen, vi kender fra Windows 8. Desuden indeholder Windows 10 masser af smarte apps, der taler sammen
og gør hverdagen lettere – bla. Kort, Fotos, Mail, Groove Musik, Film & TV og OneDrive. Derudover
gennemgår bogen installation og afinstallation af programmer, datasikring med automatisk backup, samt

hvordan du holder hackere på afstand med gratis antivirus og firewall.

Den erfarne bruger vil i bogen finde vejledning om: Windows PowerShell, den avancerede start menu, super
administrator, GodMode, virtuelle maskiner, oprydning i registreringsdatabasen, avanceret virus og

beskyttelse mod malware. Bogen er skrevet til dig, som skal i gang med Windows 10, eller som gerne vil
videre med de avancerede funktioner - men som ikke ønsker at spilde tid på omveje og frustrationer.

Windows 10 formidles ved hjælp af letforståelige og illustrerede vejledninger med én guide på hver side.
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