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Informationsteknologi niveau F-E Per Søvsø Hansen Hent PDF Denne bog henvender sig til personer, der
ønsker at være opdaterede inden for it på et brugerorienteret niveau. Formålet med bogen er at give it-brugere

en grundlæggende viden om Microsoft Windows og Microsoft Office 2007. Der sættes fokus på effektiv
søgning på internettet og etablering af sociale digitale netværk.

Det er ligeledes et formål at gøre opmærksom på, at kommunikation i en it-verden kræver viden om
betydningen af at kunne kommunikere korrekt, og i forlængelse af dette behandles metoder til understøttelse

af budskabet.

Der er også sat fokus på udformning af projektrapporter og personlige præsentationer. Derfor får du en
detaljeret indføring i funktioner, der kan anvendes til opbygning af professionelle dokumenter, ligesom du

lærer tips og tricks til udformningen af professionelle digitale præsentationer.

De overordnede emner i bogen er:
•Indføring i Microsoft Windows XP og Microsoft Vista.

•Viden om Microsoft Office 2007 Word, Excel og PowerPoint

•Viden om internet, sociale digitale netværk og e-mail

•Hardware og software samt it-arbejdsmiljø

•Kendskab til persondatalov, copyright og forsvar mod datakriminalitet

•Forståelse af it's betydning set i et personligt, virksomheds og globalt perspektiv

•Administrativ informationsbehandling og mediedesign samt designregler for design til papir hhv. til skærm.
Design til papir læres gennem brug af Microsoft Publisher

•Styring af projektarbejdet samt regler og metoder til udarbejdelse af professionelle rapporter.
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