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Godt i gang med Mac OS X Yosemite Daniel Riegels Hent PDF Forlaget skriver: Har du lige købt din første
Mac-computer? Eller er du aldrig rigtigt kommet i gang med at drage nytte af dens smarte funktioner? Så er

dette hæfte lige noget for dig.

Mac er navnet på Apples populære serie af personlige computere, der (under navnet Macintosh) siden 1984
har udgjort den største konkurrent til Windows- baserede computere.

I dette hæfte lærer du alt fra hvordan du finder rundt i brugerfladen, til hvordan du kan få glæde af de mere
avancerede muligheder i din Macs indbyggede programmer. Undervejs vil du finde masser af nyttige tips, der

kan gøre livet lidt lettere i det daglige arbejde med de for- skellige programmer og funktioner.

Hæftet er skrevet som visuel guide. Dvs. at det er opbygget som en kogebog med én enkeltstående,
letforståelig guide på hver side. Bliver du pludselig i tvivl om, hvordan du bruger en specifik funktion på din

Mac, kan hæftet derfor også bruges som et overskueligt opslagsværk.

Hæftet tager udgangspunkt i OS X 10.10 Yosemite, det nyeste styresystem til Mac-computeren.
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