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Tips & Tricks til Mac
Mac er en forkortelse for Macintosh, og produceres af Apple, der blandt andet også står bag
smartphonen iPhone, tabletten iPad og smarturet Apple Watch. Produkter, der på hver sin vis har
ændret den måde, vi bruger teknologi i vores hverdag.

Er du vant til at bruge en Windows-computer, vil det være en helt ny oplevelse at skifte til Mac.
På flere måder ligner de to systemer hinanden, men på lige så mange måder er de vidt forskellige.

Med dette hæfte er du sikker på at få det bedste ud af din Mac – ligegyldigt om du er
nybegynder eller en garvet bruger, der vil have mere ud af Mac'ens muligheder.

Du vil lære alt det grundlæggende at kende: Hvordan du finder rundt i systemet, hvordan
computeren tilpasses dine behov, og hvordan du anvender de mest almindelige funktioner.

Herefter går vi i dybden med en række af din Macs indbyggede programmer og funktioner. Du
vil blandt andet lære alt om de nye muligheder i Skærmbilleder og FaceTime. Herudover vil du
lære om nye spændende funktioner som Mørk funktion, Stakke og Gallerioversigt. Vi vil også
lære dig at bruge Siri på Mac, der kan hjælpe med at sende beskeder og mails, finde dokumenter
og nu også kan hjælpe dig med at huske dine kodeord.

Hæftet tager udgangspunkt i det nyeste styresystem til Mac, Apples macOS Mojave, der kan
hentes helt gratis fra App Store – et program, du også kan læse mere om i hæftet.

Rigtig god fornøjelse med din Mac!
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