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Godt i gang med Chromebook Daniel Riegels Hent PDF Kom flyvende fra start med din Chromebook! Har du
netop købt din første Chromebook? Så er dette hæfte lige noget for dig. Chromebook er en helt ny form for
computer, som er udviklet af Google, og adskiller sig fra konkurrenterne ved, at næsten alle dens funktioner

afvikles via internettet. I dette hæfte lærer du alt fra hvordan du finder rundt i brugerfladen i det nye
styresystem, til hvordan du kan få glæde af de mere avancerede muligheder, din Chromebooks mange web-
apps byder på. Undervejs vil du finde masser af nyttige tips, der kan gøre livet lidt lettere i det daglige
arbejde med de forskellige apps og funktioner. Hæftet er skrevet som Visuel Guide. Det vil sige, at det er
opbygget som en kogebog, med én enkelt letforståelig guide på hver side. Bliver du pludselig i tvivl om,

hvordan du bruger en specifik funktion på din Chromebook, kan hæftet derfor også bruges som et overskuelig
opslagsværk.
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