
IT mazsolák 2011. június 20. Archiválja kézírását a lehető legegyszerűbben!
Kézzel firkantunk fel valamit, és jó lenne archiválni, például 

Kedves Mazsolázók! a Google Docsban vagy mondjuk az Evernote-ban. Nos, 
A meleg nyári napokra tekintettel, hűsítőként gyűjtöttem erre is született egy igazán egyszerű megoldás.
néhány könnyed FaceBook-os, Windows 8-as, Google-os Forrás:
hírt. Ezekkel kívánok kellemes nyarat, és aki tervezi, annak 
jó nyaralást!

Dátum: 2011. június 7.Vitéz Veronika, rovatgazda

Tipp: hogyan tedd biztonságosabbá Google-fiókodat?
A világ valamennyi újságcímlapja, egy helyen Itthon is rengetegen használják a Google valamely 
Bár sokan (és sokszor) hangoztatják, hogy a nyomtatott szolgáltatását, nekik adunk pár tippet arról, hogyan is 
sajtónak bizony vége van, lássuk be, semmi nem tehetik biztonságosabbá mindezt.
versenyezhet egy ropogós, „nyomdaszagú”, frissen Forrás:
kézbesített napilappal.  
Forrás:

Dátum: 2011. június 8.

Dátum: 2011. június 3.
Meglepően sokat tudó ingyenes képszerkesztő, akár 
hordozható változatban is!
Egy jó képszerkesztő alkalmazás nem hiányozhat szinte Bebizonyosodni látszik, hogy a Windows 7 az utolsó 
egy számítógépről sem, ám a Photoshop az otthoni hagyományos Windows. A nyolcas verzió egy teljesen új 
felhasználók számára elég drága választás. Szerencsére PC-s világot hozhat.
akadnak ingyenes megoldások is.Forrás:
Forrás:
 
Dátum: 2011. június 8.Dátum: 2011. június 3.

5 tipp a villámgyors Google Docs használathoz
A Microsoft közlése szerint a Windows Thin PC elért az 

Egyre többen próbálják ki az eddig szinte alapvetésként RTM szakaszba, július elsejétől pedig mindenki számára 
kezelt Word alternatíváit. A webes használat előnyei mellett elérhető lesz.
most pár egyszerű trükkre hívjuk fel a figyelmet, amelyek a Forrás:
munkát tehetik hatékonyabbá.
Forrás: 

Dátum: 2011. június 13.
Dátum: 2011. június 6.

http://techline.hu/it_vilag/20110607_livescribe_pen.as
px

http://www.technet.hu/hir/20110608/hogyan_teheted_b
iztonsagosabba_googlefiokodat/

http://techline.hu/it_vilag/20110531_newseum_ujsag_c
imlap.aspx

Merőben új lesz a Windows 8

http://nonstopuzlet.hu/meroben-uj-lesz-a-windows-8-
http://techline.hu/kiprobaltuk/20110607_stylepix.aspx20110603.html

Elkészült a vékonyklienses Windows

http://nonstopuzlet.hu/elkeszult-a-vekonyklienses-
http://www.bitport.hu/megoldasok/5-tipp-a- windows-20110613.html

villamgyors-google-docs-hasznalathoz
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Cégek a Facebookon: divat vagy üzlet? applikációkat, nem kíváncsi a folyamatos értesítésekkel 
Világszerte egyre több internet-felhasználó tölti az bombázó születésnapi eszmecserékre az Üzenőfalon? 
internetezésre fordított idejének legnagyobb részét a Szeretné tudni, ki az, aki törölte a barátai közül?  Akkor 
közösségi portálokon, viszont a Facebookon hajlandóak önnek találták ki a Better Facebook nevű ingyenes 
többet foglalkozni a látogatók a cégek üzeneteinek kiegészítőt, amellyel megszabadulhat minden irritáló 
megtekintésével, meghallgatásával is. De vajon mennyire dologtól a közösségi szájton.
használják ki cégek ezt a csatornát? Divatból vannak jelen, Forrás: 
hogy megmutassák, őket többen lájkolják, mint a 
konkurenst, vagy megpróbálják hasznos tartalommal 
elérni a fogyasztót? Dátum: 2011. június 14.
Forrás:

Nemsokára beszélhetünk a Google keresőhöz
Mikrofonon keresztül hangos keresésre is képes lesz a 

Dátum: 2011. június 13. Google a Chrome böngészővel: a funkció egyelőre csak 
angol nyelven érhető el, azt viszont még nem tudja a 
keresőcég, hogy a magyar változata mikor készülhet el.

Időnként mindenkiben felmerül az igény, hogy ne csak Forrás: 
monitoron, hanem papírképek formájában is viszontlássa a 
fényképeit. Jó lenne ezt minél olcsóbban megoldani, de Dátum: 2011. június 15.
melyik módszert válasszuk?
Forrás: 

Ma már a legtöbb cégvezető tudja és látja, hogy aki nem 
Dátum: 2011. június 14. regisztrál, a legnagyobb közösségi oldalon az lemarad. 

Tudom, tudom ez már közhely, de akkor is igaz.
Facebookozás frász nélkül Forrás: 
Idegesítik a facebookos kérdőívek? Száműzné a lájkvadász 
szájtok százszor megosztott linkjeit? Látni sem akarja az Dátum: 2011. június 20.

http://www.origo.hu/techbazis/20110609-better-
facebook-szabaduljon-meg-a-facebook-idegesito-
funkcioitol.html

http://techline.hu/it_vilag/20110613_facebook_marketi
ng.aspx

Fotót minél olcsóbban
http://www.origo.hu/techbazis/20110615-

nemsokara-beszelhetunk-a-google-keresohoz.html

http://pcworld.hu/fotot-minel-olcsobban- 13 tipp, hogy sikeres legyen a Facebook kommunikációd
20110614.html

http://varaljay.com/hu/2011/06/20/13-facebook-
kommunikacio-tipp/
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