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Tips och trix till Windows 10
Nu har du fått Windows 10 installerat på din dator!
Vi vill att du tar tid på dig att gå igenom punkterna nedan. Det är viktigt för att se att allt fungerar som det
ska på din dator och att vi snabbt kan åtgärda eventuella fel.
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Kom igång med Windows 10
Växla användare

När du startar för första gången måste du växla användare.
Klicka på ”Annan användare" och fyll i dina inloggningsuppgifter.

Startknappen – vänsterklick.
Om du vänsterklickar på Startknappen får du upp följande vy:

Till höger ser du stora ikoner. Dessa återfinns på Startskärmen när den visas i surfplatteläge.
Till vänster har du en lista på alla appar som finns installerade på datorn.
Du kan lägga till appar på skrivbordet genom att högerklicka på appen och välja:
”Fäst på Start”.
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Startknappen - högerklick
Om du högerklickar på startknappen får du upp meny enligt bild nedan.

Du får snabbåtkomst till ett stort antal funktioner som finns på datorn.

Funktionstester



Kontrollera att du kan skriva ut.
Kontroller att din Onedrive synkroniserar med molnet.
OBS: det kan ta några minuter innan Onedriveappen dyker upp på datorn

Söka i Windows 10
Nere till vänster i aktivitetsfältet bredvid startknappen har du ett förstoringsglas som är sökfunktionen.
Klicka på ikonen och skriv in ditt sökord.
I bilden vill jag öppna Kontrollpanelen och skriver in Kontroll.
Kontrollpanelen markeras med blått. Den öppnas när jag klickar på den.
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Åtgärdscenter
Längst ner till höger på skärmen finns en dialogruta. Klicka på den. Du kommer till Åtgärdsfönstret. Där kan
du bl. a byta skärmvisning. Från desktop till surfplatta och tillbaka.

Visa Aktivitetsvyn
Klicka på knappen aktivitetsvyn så ser du vilka applikationer som är öppna för tillfället. Du kan växla genom
att klicka på valfri app.
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Synkronisera dina Onenote - anteckningsböcker
Gör så här:
1. Öppna Onenote på datorn, inte onlineversionen. Klicka bort alla rutor om inloggning.
2. Gå till ”Arkiv”.
3. Välj: ”Öppna”.
4. Du får en lista över dina anteckningsböcker. Öppna en i taget så synkroniseras dessa till datorn.
Då öppnas anteckningsboken i Onenote på din dator. Det tar en liten stund innan hela boken är synkad.
Upprepa för alla dina anteckningsböcker.

Ladda ner program från Software Center
Din dator kommer förinstallerad med bl. a Office-paketet, dvs Outlook, Word, Excel etc. Adobe Reader,
Followprint (Cirrato).
De övriga program du behöver finns samlade i en installationsportal för Norrtälje Kommun, ”Software
Center”.
Du hittar appen för Software Center på startmenyn. Klicka på startknappen eller sök efter Software Center.
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Du installerar program genom att dubbelklicka på ikonen. Där väljer du bland en mängd program du kan
behöva i ditt arbete och installerar de du behöver med några enkla steg.

Onlinekurser och support
På Insidan hittar du länk till support och utbildningsmaterial:
Klicka på sjömärket IT-stöd
Nu kan du välja mellan att söka efter manualer för
Windows 10 i sökrutan.
Du kan också klicka på Utbildningsportalen. Då kommer du till
Bonnier Academy som innehåller självstudiematerial i bl. a Office
2016 och Windows 10.

Johans filmer om Windows 10.
De här filmerna från Johan Cedergren går lite mer på djupet. Här
finns många användbara tips om hur du blir effektivare med hjälp av funktioner i Windows 10.
Filmerna ligger i Stream. Klicka på länken nedan så får du tillgång till alla filmerna som jag gjort.
Länk till filmer

