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Internet og e-mail for seniorer Jens Koldb\u00e6k Hent PDF I dag bruger de fleste både internettet og et e-
mail-program dagligt, og der er da også utallige fordele ved det: Man kan bl.a. betale regninger elektronisk i
stedet for at gå på posthuset, man kan bestille alt fra bøger til rejser hjemmefra, eller sende en e-mail med en
vedhæftet fil, der modtages med det samme. Med dette hæfte lærer du alt dette og meget mere. Hæftet gør dig
også tryg ved informationssøgning på nettet, og hvordan du benytter dig af NemID, e-Boks og netbank. Du
vil desuden blive klogere på begreber som browser, hjemmeside og links, der alle er nyttige at have kendskab
til, når du begår dig på nettet. I hæftet kommer forfatteren omkring brugergrænsefladen i Windows 8 (og 8.1)
samt mail-programmet heri. Og for at lære dig at navigere på internettet, tages der udgangspunkt i browseren
Internet Explorer 11. Browseren følger med, når du køber en computer med Windows 8.1, og kan hentes

gratis til Windows 7 og 8.
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