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Tips og tricks til Windows Vista Heine L. Christensen Hent PDF I denne bog 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. Stoffet er udvalgt, så det har

mest mulig relevans for de forskellige versioner af Windows Vista.
Alt i alt indeholder bogen kapitler om følgende emner: * Tilpas Windows Sidepanel * Effektiv søgning *
Brugerkontrokontrol (UAC) * Filhåndtering, -navigation og -sortering * Praktiske tips til at optimere
arbejdsrutinerne i Vista * Tilpasning af den nye Aero-brugerflade * Præsentation med det nye Windows

Billedgalleri * Sikkert internet med Forældrekontrol * Harddiskopdeling med den nye partitioneringsfunktion
* Hurtig Windows med Readyboost * Sikkerhedskopiering med det nye Sikkerhedskopierings- og

gendannelsescenter * Måling af ydeevne med bl.a. Windows Experience Index * Optimering af hardwarens
ydeevne. Bogens tips og tricks 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. Dette har
dog ingen praktisk betydning for de fleste, da de funktioner, der redegøres for i bogen, findes i de mest

gængse versioner af Windows Vista.
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