
Grunderna i Mac
Bli bekväm att arbeta på en Mac  

I den här utbildningen går vi igenom grunderna i användningen av en 
Mac-dator. Vi lär oss mer om kortkommandon, navigering, 
internetanslutning, installation av skrivare samt hur man laddar ner och 
hittar filer/program från nätet. 

Efter utbildningen ska deltagarna ha mer självförtroende och förhoppningsvis 
vara mer intresserade av att arbeta med Mac.  
 
Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

1 dag (09-16)

Max 6 personer. Totalt pris 19 000 SEK exkl. moms 

(Priset gäller för  upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka flera/färre personer hör av er för 

offert)

Vi bokar konferensrum via vår partner enligt era önskemål.                                             

Om ni väljer att ta kursen via vår  distanslösning får ni 4000kr i rabatt per dag.

Bokningen sker av er senast 4 veckor innan önskad kursstart via mail.

FINNS SOM DISTANSKURS



Målgrupp
Utbildningen är skapt utefter nybörjarnivå av Mac.

Kursmål
Efter denna utbildning kommer du ha:
- Kunskap om navigering 
- Kunskap om filhantering
- Kunskap om nedladdning av filer/program från nätet
- Kunskap om hur man ansluter en skrivare 
- Kunskap om hur man ansluter sig till nätverk, även via internetdelning. 
- Kunskap om grunderna i ”Systeminställningar”
- Kunskap om kortkommandon
- Kunskap om hur man återställer datorn
- Kunskap om funktioner som kan förenkla arbetet

Kursupplägg
09:00-09:20   Intro & förväntningar

09:20-09:50  Genomgång av tangentbord, styrplatta och 

   startskärm/skrivbord. 

09:50-10:00  Bensträckare

10:00-10:50  Återställ datorn och genomgång utav 

   systeminställningar

10:50-11:00  Bensträckare

11:00-12:00  iCloud/iMessage och nedladdning av program via   

   internet & AppStore

12:00-13:00  Lunch

13:00-13:50  Outlook signatur och Filhanteraren/finder 

13:50-14:00  Bensträckare  

14:00-15:00  *Extra* , bra hjälpmedel att använda sig av i arbetet



Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

Konferenslokal - Vi tar hand om allt

 Förmiddagsfika   -   Lunch

Eftermiddagsfika   -   Frukter   -    Mineralvatten

Fattas något i lokalen? Inga problem vi löser det så att ni får det som ni vill ha 
det.



Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

 Kommunikation och Brand   -   Programvara

Ledning och Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

ZoCom
Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut 
mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola. 

 ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av 
strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark 
utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv 
och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;


