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Arbejd smartere med Google Nima Pour Hent PDF Forlaget skriver: Bliv godt rustet til at få mest muligt ud af
Googles mange (og ofte gratis) programmer.

Lær hvordan du opretter en Google-konto, så du kan få adgang til den populære webbaseret email-service
Gmail. Vi gennemgår Google Drev - stedet hvor du kan gemme og dele filer og på den måde samarbejde om

et dokument, selvom du og din samarbejdspartner sidder langt fra hinanden.

Du lærer også at mestre og arbejde meget smartere med tekstbehandlingsprogrammet Google Docs,
regnearkprogrammet Google Sheets og præsentationsprogrammet Google Slides på computer, tablet og
smartphone. Desuden indeholder titlen tips til Google Fotos og Google Play der inkluderer film, bøger og

musik.

Undervejs er der inkluderet masser af tips og tricks, som sikrer, at du får mest muligt ud af alle de smarte
funktioner i Google-programmerne. Skrevet til både nybegyndere samt erfarne brugere.
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