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Har du behov for hjælp til IT? 

De fleste af os har sikkert prøvet at 

gå i stå midt i noget man var ved at 

lave. Hvad gør man så?  

Det kommer naturligvis an på, hvad 

der er galt. Er det hardware (selve 

computerens fysiske komponenter). 

Så er en forhandler eller en compu-

ter reparatør oftest nødvendigt.  

Hvis årsagen er ukendskab til det program eller den funktion man arbej-

der med, kan en vejledning – oftest i video – være til stor hjælp.  

Måske kan du have fornøjelse af nogle af de vejledninger, som der er link 

til i det følgende. Klik på figurerne for at få visning/vejledning. 

 

Arbejde i skyen 

 Der er flere fordele ved at gemme sine dokumen-
ter og billeder i skyen (og man kan gøre det uden 
at gå på nettet): 
o Man kan let dele med andre. 
o Dit materiale er ikke tabt, selv om pc’en står 

af. 
o Du kan se dit materiale fra alle dine enheder, 

også fra smartphone. 
 
 

 

 

 

https://support.office.com/da-dk/article/video-logge-p%C3%A5-eller-opret-en-konto-til-onedrive-personlige-6c63b4e3-c92f-4f52-80e2-237c798cec1e?ui=da-DK&rs=da-DK&ad=DK
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Word  

 Et tekstbehandlingsprogram til beskrivelser, refe-

rater og andet.  

 

 

Excel  

 Et regnearksprogram til regnskaber, budgetter og 

meget andet.  

 

 

Powerpoint  

 Program til præsentationer på overhead eller 

storskærm. Eller bare til at fremstille tekst, figurer 

og andet til at dele med andre. 

 

Publisher  

 Er særlig velegnet til særlige layouts, f.eks. jule-

kort, etiketter, plakater.  

 

 

Photoshop 

Programmet benyttes til behandling af billeder. 

Det kan være optimering af et billede, eller sam-

mensætning af flere billeder. Indsætte tekst i et 

billede, og meget andet. 

Se lidt mere her 

Se lidt mere her 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH5sTc0s0LM
https://www.youtube.com/watch?v=dZ-3WDr1aSA&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=6dtTdwDYqb4&list=PLcjfSOFm62uzNlFbru8ZytjMJ0i4yEB28&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8uJOCpXiZ9g&list=PLcjfSOFm62uxrGcVr9yJBwVsION7dH8kx&index=2
https://support.office.com/da-dk/article/grundl%C3%A6ggende-opgaver-i-publisher-0e5ed249-1927-433f-a35c-63beb8216fcf
https://www.youtube.com/watch?v=s-J193MUCfo&list=PLcjfSOFm62uzHZla66xTsOyG3Mi-a76W6
https://1drv.ms/b/s!AosXWNB1c7vBhqI3bXUwQFZvzkPiVg
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Erfaringsudveksling om EDB 

Y´s Men i Silkeborg har i flere år haft et lokale i Medborgerhuset på Bind-

slevs Plads onsdag fra kl. 9.00 til 12.00. Her arbejdes med edb på for-

holdsvis lavt niveau. 

Her tages en række emner op 

som deltagerne gerne vil vide 

noget mere om. Emnet gen-

nemgås i løbet af vinteren, og 

dem der ved lidt om emnet, 

forbereder sig i forvejen, og op-

træder herefter som autodidakt 

lærer om det aktuelle emne. 

Så læringen foregår reelt som 

erfaringsudveksling. 

Deltagerne er både Y´s Men og andre i Silkeborg og omegn, der gerne vil 

vedligeholde og opdatere deres viden på området. Så hvis du har lyst, så 

er der måske plads til dig også – det er gratis. Midt på formiddagen holder 

vi kaffepause, hvor man kan købe kaffe eller the i kantinen. 

 


