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M40 Mac OS X
producenter (1 dag)

för

grafiska

Lär dig använda Apples senaste, revolutionerande operativsystem.
Under kursen får du lära dig hur du jobbar som mest effektivt i
operativsystemet, och även hur du jobbar ihop med Windows. Vi
jobbar alltid med senaste versionen av OS X.
Förkunskaper
Inga förkunskapskrav, men kunskaper om tidigare Mac-operativ är
en fördel liksom kunskaper i andra operativ, som Windows och
UNIX/LINUX.
Mål
Att kunna jobba snabbt och effektivt inom grafisk produktion med
OS X som operativsystem.
Efter kursen ska man som användare kunna skapa nya
användarkonton, installera program och typsnitt, installera nya ICCprofiler, lägga till nya skrivare m.m.
KURSINNEHÅLL
Introduktion
• Om operativsystemet
Installation
• Kort om partitionering och installation av mac os x
• Kort om internet-a?tersta?llning och verktyg
• Utseende på kontot
• Dockan och "stacks"
• Launchpad
• Tips på inställningar
• Språk
• Olika användartyper (root, administrator, standardanvändare,
fildelningsanvändare)
• Skapa användare och grupper
• Autostart (login items)
• Inloggningsinställningar
• Hantering av flera skärmar, skärmbildsdubblering,
skrivbordsförlängning m.m.
• Installera program
Grupper och rättigheter
• Filstrukturer
• Hemkatalogen
• Ändra rättigheter för enskilda filer och mappar
Mappar
• Användarbibliotek
• Programmappen
• Navigera i finder
Program och funktioner
• Spotlight
• Dashboard, mission control m.m.
• Cover Flow och Quicklook

• Time Machine
• Återuppstartsfunktionerna
• Autospara-funktionen
• Versionshantering
Nätverk och fildelning
• Nätverksinställningar (ethernet och airport)
• Koppla upp sig till servrar
• Vanlig fildelning (afp)
• Fildelning med windows-maskiner (smb vs. S.F.M.)
• Utdelade mappar och rättigheter vid fildelning
• Airdrop
• Skärmdelning
Systemhantering och underhåll
• Tvångsavsluta program
• Systeminformation
• Nyckelringshanteraren
• Aktivitetskontroll
• Rensa cachefiler
• Reparera filsystem
• Reparera rättigheter
• Installation av skrivare
• Standardskrivare och format
• Skriva ut till PDF
• Skivverktyget
• Externa hårddiskar och filsystem
• Backup med TimeMachine
Typsnitt
• Olika sorters typsnitt och hur man hanterar dem
• Typsnittshanteraren
• Typsnittsmappar i operativsystemet
• Adobes typsnittsmappar
ICC-profiler
• Mappar för ICC-profiler i operativsystemet
• Adobes mappar för ICC-profiler
• Inspektera och jämföra ICC-profiler i 3D
• Kalibrera skärmen
Tips och tricks och lösningar på vanliga problem
• Ansluta servrar automatiskt vid inloggning
• Problem med "envisa" filer i papperskorgen (låsta filer, filer som
används m.m.)
• Hårddiskar som inte går att mata ut p.g.a. att de används
• Problem att högerklicka med Apples mus
• Tips på bra program
Alla kursdeltagare får kursintyg.
KUNSKAP ON DEMAND
Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:
1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
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med offert.
2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.
Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.
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