
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V pátém čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Co je nového ve Windows 8.1?
Nové Windows 8.1 jsou pro uživatele již dostupné ve Windows Marketu. Pokud váháte s jejich instalací,
možná vám pomůže v rozhodování pár informací. Více... 
  
Velký bratr tě vidí...
Mnoho webových serverů sleduje uživatele bez jejich vědomí. Více... 

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 

V dnešní době se elektronika a výpočetní technika stává čím dál více
spotřebním zbožím, které po záruční době (a někdy i dříve) začíná trpět
nejrůznějšími závadami.
Pokud chcete mít jistotu, že své peníze vynakládáte na delší dobu, než jen 2 roky povinné
záruky, doporučujeme Vám hledat možnosti, jak zboží zakoupit s prodlouženou zárukou.
Někteří výrobci nabízejí možnost přikoupit záruku až na dobu pěti let a dle našich
zkušeností se to při větších investicích určitě vyplatí. Doporučujeme také prostudovat
záruční podmínky, a pokud jsou pouze v elektronické podobě, tak si je vytisknout
a uschovat.
  
Používáte aplikaci OneNote, která je obsažena ve většině balíčků Microsoft
Office?
Pokud NE, tak určitě je dobré se s ním seznámit. Pomůže Vám s rychlými zápisky
a možností vkládat k zápiskům soubory (např. Word, Excel) nebo třeba fotky. Použití
je opravdu různorodé a OneNote může sloužit například jako deník, seznam úkolů, nebo
kuchařka. Na co bychom chtěli upozornit je možnost snímání vybrané části obrazovky
(tzv. výřezu) pomocí klávesové zkratky WinKey + S. Stačí mít pouze spuštěný OneNote
a kdykoliv si můžete výřez vložit tam, kam potřebujete.

 

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=EV2rfHKdYWVFEbJNfwn8y88UfwSoE2YPv%2f8IFvymsT%2bnHL0ZQHFg9A%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=246271979669323
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=181233009543739
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=22202535094619
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=134653966287894
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=213465333372324


Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděl nejpřesněji pan Radim Nebel ze Studénky, kterému
tímto gratulujeme k výhře mikiny a softwaru AVG Mobile Antivirus PRO pro 1 mobilní zařízení na rok
zdarma.
Otázka zněla: Kolik bylo zjištěno nebezpečných aplikací v mobilních zařízeních za rok 2012?
Správná odpověď měla být, že v roce 2012 bylo zjištěno 118 000 nebezpečných aplikací pro mobilní
zařízení. Zdroj: Laboratoř společnosti ESET.

Nová otázka:
Jaký procentuální podíl z celkového počtu mobilního malware (škodlivého softwaru) byl zjištěn v roce
2012 na operačních systémech Android?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software BitDefender Total Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 11. 2013 na e-mail amenit@amenit.cz . V případě více správných odpovědí
výherce vylosujeme.
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete dozvědět, zda jste
vyhráli, co nejdříve, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

 
Vtip pro dobrou náladu

  
Náš ministr financí přijde na zasedání vlády se dvěma papíry.

Zamává prvním a říká:
Zde jsou vyjmenována opatření,

která pokud budou schválena - budou se mít lidé dobře až do konce svého života.
Pak vytáhne druhý a říká - ... a tady je seznam těch lidí.

 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=149892568113930
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=86745660707885
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=51919702237876
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=61290844781266
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=kbKjOu%2fNS%2fRmre3wxNX1FqCYavXkm8T%2f3GF5%2bmxfqh0kKaSyKburKTNrhvCQLZEO6K5Ooang3gOIuoKBrQOw%2fuIkp9S6mGP2

