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Tips & tricks til Mac Nima Pour Hent PDF Forlaget skriver: Med macOS High Sierra er verdens mest
avancerede styresystem gjort endnu bedre. Denne titel gør det hurtigt og overskueligt at lære alle de nye
muligheder. Alle kan være med, hvad enten du er helt ny på Mac, eller har brugt systemet i længere tid.

Du vil lære alt fra hvordan du finder rundt i brugerfladen, til hvordan du kan få glæde af de mere avancerede
muligheder i din Macs indbyggede programmer. Bliv hurtigt fortrolig med Safari-browseren, opsæt din
mailkonto, foretag telefonopkald fra Mac og sat din virtuelle assistent Siri i gang med et enkelt klik. 

Vi tager udgangspunkt i den seneste udgave af styresystemet macOS High Sierra, hvor du nu nemt kan dele
alt med iCloud-fildeling, foretage lynhurtige søgninger med Spotlight og slippe for reklamer på websider.

Undervejs vil du finde masser af nyttige tips, der kan gøre livet lidt lettere i det daglige arbejde med de
forskellige programmer og funktioner.
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