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Du bliver fortrolig med at betjene computeren og styresystemet Windows 7 – uden en masse tekniske detaljer.
Du får taget hul på internettets mange muligheder og udvidet din viden om IT generelt. Desuden lærer du det
vigtigste om tekstbehandling og får lejlighed til at snuse til de øvrige programmer i Microsoft Office pakken

samt billedbehandling.
Materialet er for dig, der er på bar bund mht. IT og måske tøver med at gå i gang med at bruge en computer.

Du lærer at:
◾Håndtere Windows 7 på et grundlæggende niveau

◾Bruge internettet på et generelt niveau
◾Komme i gang med at bruge tekstbehandling med Microsoft Word
◾Lave opstillinger, formler og diagrammer i Microsoft Excel

◾Udarbejde præsentationer i Microsoft PowerPoint
◾Bruge Microsoft Outlook til at sende og modtage e-mails

◾Håndtere og arbejde med digitale billeder
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