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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 32. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Letos bylo zaznamenáno o miliardu více kybernetických hrozeb, než vloni
V roce 2014 zaznamenali analytici Kaspersky Lab podstatný nárůst množství útoků na počítače a mobilní
přístroje, rozvoj finančního malwaru a nové metody webových útoků. Více... 
  
Třetina Čechů si při online platbách nedává pozor
Více než třetina českých uživatelů, konkrétně 35 %, nevěnuje pozornost zabezpečení během online
peněžních transakcí. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak ve Windows 8.x dostat dlaždice na zamykací obrazovku?
Windows 8.x umožňují na zamykací obrazovku umístit různé informace. Na zamykací
obrazovku si můžete umístit například informace o počasí, kalendář, e-maily a podobně.
K nastavení se dostanete tak, že zmáčknete kombinaci kláves Win+I (písmeno i) a pak
v pravé doplní části obrazovky kliknete na volbu Změnit nastavení počítače. Pak
vyberete volbu Zamykací obrazovka a následně naleznete v pravé dolní části okna
položku Aplikace na zamykací obrazovce. Kliknutím na tlačítko Plus se otevře seznam
aplikací, které můžete umístit na zamykací obrazovku a kliknutí na vybranou aplikaci
potvrdíte její umístění na zamykací obrazovku.

Pokračování v tématu: Jak si usnadnit práci v Microsoft Office?
Klávesová zkratka pro tisk může být pro některé přínosná a v aplikacích Microsoft Office
ji provedete stisknutí kláves Ctrl+P.
Dalším usnadněním při vkládání hypertextových odkazů v textu je klávesová zkratka
Ctrl+K, která Vám otevře okno pro vložení odkazu jakmile označíte oblast, kde odkaz
má být umístěn.
V aplikaci Microsoft Word Vám může zpříjemnit přechod na určitou stránku nebo jinou
část dokumentu klávesová zkratka Ctrl+G.

 

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=yjo7d7ZuSNs7bPvZ7lvNpjBWXVtvyO8oPHyYTRzxG5Wvc4v58RmQeQ%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=216651330339415
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=239909393454464
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=132788252303773
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=214800870902578
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=81841345646479


Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z více správných
odpovědí byla vylosována paní Novotná z Hradce Králové, které tímto gratulujeme k výhře softwaru Avira
Internet Security Suite pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je označováno pojmem "Tethering"?

Správná odpověď měla být:
Tethering se týká připojení jednoho zařízení do druhého. V souvislosti s mobilními telefony nebo
internetové tablety, tethering umožňuje sdílet připojení k Internetu z telefonu nebo tabletu s jinými
zařízeními, jako jsou notebooky. Připojení telefonu nebo tabletu s jiným zařízením může být provedeno
prostřednictvím bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi), přes Bluetooth nebo pomocí fyzického připojení pomocí
kabelu, například prostřednictvím USB. Pokud tethering probíhá přes Wi-Fi připojení na internet, může
být funkce označena jako Mobile HotSpot. Mobilní zařízení připojené k Internetu a tak mohou fungovat
jako přenosný bezdrátový přístupový bod a router pro zařízení připojených k němu. Více informací
naleznete zde .

Nová otázka:
Co je to "Ham" (v IT terminologii)?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Kaspersky Internet Security pro
1 PC na rok zdarma.

Odpovědi pište do 22. 12. 2014 na e-mail amenit@amenit.cz.
 
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

  
Přijde Krakonoš do masny:

"Tak co byste rád?"
"Vzal bych si půlku Vysočiny a celou Šumavu"

 
Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

 

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=225083216717533
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=6657170156377
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=115614178472842
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=120832472468035
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=175179238981368
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=212831582395917
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=lyTFZ1m46u1Ed%2fwdLpX3p338fLGCxl8J70uUIpt7Rmz2Vd90KymShZNqlXrBGDGCMBfDH7%2fx14c7v4Hsg3%2f8KYruqCDBuDio9BzUT4JXYUg%3d

