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Materialet lærer dig at anvende computeren og styresystemet Windows som grundlag for det videre arbejde
med IT. Du opnår en fortrolighed med styresystemets faciliteter og lærer at håndtere og organisere

programmer, filer og mapper rationelt, så du er klar til at gå videre med andre typer programmer. Også
selvlærte pc-brugere kan have glæde af materialet, der kan dække huller i den viden, der er grundlaget for at

arbejde optimalt med andre programmer og opgaver.

Udbytte. Du lærer at:

· Betjene Windows´ grafiske brugergrænseflade grundlæggende

· Afvikle programmer og arbejde med vinduer, knapper, menuer mv.

· Navigere i computerens hierarki og organisere filer og mapper rationelt

· Tilpasse brugerfladen til individuelle behov

· Lave sikkerhedskopiering

· Bruge søgefunktionen

· Arbejde med dokumenter og programmer

· Tilpasse og vedligeholde Windows

· Installere hardware og software

·  

Indhold
Emnerne i materialet omhandler:
Introduktion til Windows Vista

Om styresystemer
Brugerkonti

Programmer og programvinduer
Hjælpefunktion

Medier, mapper og filer
Mappevinduer
Betjening

Tekstbehandling
Udskrivning

Tilpasning af skærmbilledet
Tilpasning af skrivebord og start-menu
Indstillinger for tid, sprog, lyd og strøm

Håndtering af filer og mapper
Papirkurven

Computeren i lokalnetværk
Tilpasning af Windows

Virus
Installation af hardware og software
Vedligeholdelse af computeren
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