
Minden napra egy mese! Melyik a legjobb takarékos lézer? 
Telített feketék, erőteljes kontraszt, éles kontúrok és vízálló festék - a 

Kedves olvasók! A tizedik szám mazsolái tényleg hűen tükrözik az „IT- lézernyomtatók előnyei közül ezek a legjellemzőbbek, de nem mindegy, 
világban” szeptemberben történt eseményeket, hiszen (a leadási milyen befektetéssel és költségekkel juthatunk hozzájuk. 
határidőig) az év kilencedik havának minden napjáról válogattam Összeállításunkban otthonra vagy kis irodákba keresünk olcsón 
érdekes, tanulságos, ismeretterjesztő cikkeket. dolgozó többfunkciós fekete-fehér lézernyomtatókat.
Hasznos olvasgatást kívánok! Dátum: 2011. 09. 07.

Vitéz Veronika, rovatgazda

Újra használható offline a Gmail Vajon milyen szavak bebillentyűzésével próbálják kielégíteni 
Az évekkel ezelőtt bevezetett funkció most Chrome-alkalmazásokon kíváncsiságukat az internet top 10 országában?
keresztül támadt fel. Dátum: 2011. 09. 08
Dátum: 2011. 09. 01.

Bemutató: Nero Video Premium HD 
Mától elérhető az ingyenes wifi az IC-ken Dátum: 2011. 09. 09.
A MÁV-START a további fejlesztési tervekről a hónap közepén ad 
tájékoztatást. Heti TOP: az XP tippektől az alternatív Facebook profilképekig 

Ezen a héten rengeteg remek tippel szolgáltunk a Windows XP és az OS 
X Lion felhasználóknak. Sőt, minőségomlás nélkül tömörítettünk JPEG 

e-könyv: milyen borító és dizájn lesz hozzá? képeket, QR kódokat készítettünk, és részesei lehettünk a márkák 
Dátum: 2011. 09. 03. csatájának is!

Dátum: 2011. 09. 10.

Látványos összeállítás a web fejlődéséről [infografika] 
Dátum: 2011.09. 04. Dátum: 2011. 09. 11.

FotoSketcher v2.2 
A FotoSketcher egy rendkívül egyszerűen használható kép- és Szerencsére nem következtek be azok a dotkom-lufi előtt keletkezett 
fotószerkesztő. A programba betöltve képeket, azokon tucatnyi jóslatok, melyekben a nyomtatás, a könyvek vagy az újságok és 
művészi effektust alkalmazhatunk, amikkel festményjelleget adhatunk a magazinok teljes halálát jövendölték meg a netes szakértők. Az internet 
fotóknak. A tucatnyi beépített effektust paraméterekkel szabályoz- azonban valóban felforgatta és megbolygatta a nyomtatott sajtó- és 
hatjuk, ceruzavázlat, toll, tusrajz, festés, különböző ecsetek állnak a könyvpiacot.
rendelkezésünkre. Ezek mellett egyszerű eszközök közül is Dátum: 2011. 09. 12
válogathatunk, ilyen a kontraszt, az élesítés, a fényesség, a színek 
telítettsége stb. +1 Így védheted adataidat a Facebookon 
Dátum: 2011. 09. 05. Érdemes pár percet szánni az adatvédelmi beállításokra, sok 

kellemetlenségtől megóvhatja magát az ember. Azt is eláruljuk, hogyan 
lehet lejönni a Facebookról.Nincs többé wifi holttér
Ahogy a felhasználók száma nő, a Facebook pedig a mindennapi életünk 

Adaptív rádióhullám-irányítással növelhető a felhasználói élmény.
egyre természetesebb részévé válik, úgy kerül fel több és érzékenyebb 

Jelentős megtakarításokat hozhat egy új, szabadalmaztatott drót nélküli 
adat a közösségi oldalra. Bár sokan szidják adatvédelmi okból a szájtot, 

technológia, mely az optimális adatátvitel elérése érdekében valós idő-
2-3 perc alatt igazából minden egyszerűen beállítható - ebben próbálunk 

ben konfigurálja a wifi hálózatot. A SafeSoft Kft. által Magyarországon 
most egy kis segítséget adni.

bemutatott Ruckus Wireless alkalmazkodik környezetéhez, így a koráb-
Dátum: 2011. 09. 12.

bi megoldásokhoz képest egyenletesebb wifi lefedettséget biztosít.
Dátum: 2011. 09. 06.

Mire keresnek a leginkább a net top10 országában? [infografika] 

Dátum: 2011. 09. 02.

Heti TOP letöltések: a spórolós nyomtatástól a programok 
kényelmes frissítéséig

Internetes könyvtárat szeretne bevezetni az Amazon 

.

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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http://itcafe.hu/hir/google_offline_gmail_docs_calendar_chrome_app.html
http://nonstopuzlet.hu/melyik-a-legjobb-takarekos-lezer-20110907.html
http://techline.hu/it/BT795N_Mire_keresnek_a_leginkabb_a_net_top10_orsza
http://itcafe.hu/cikk/nero_video_premium_hd/vagas_hd-ben.html
http://techline.hu/it/8Z8LWC_Heti_TOP_az_XP_tippektol_az_alternativ_Face
http://evolutionofweb.appspot.com/?skip_detection=true
http://techline.hu/it/U692MQ_Internetes_konyvtarat_szeretne_bevezetni_az
http://www.technet.hu/hir/20110912/igy_vedheted_adataidat_a_facebookon/
http://itcafe.hu/hir/mav_magyar_telekom_ingyenes_wifi_3_generacios_ic.html
http://konyvkonnektor.hu/?p=1042
http://techline.hu/it/20110902_heti_top_letoltesek
http://szoftverbazis.hu/szoftver/fotosketcher_v2.2.html
http://hirek.prim.hu/cikk/2011/09/06/nincs_tobbe_wifi_holtter


Az internet elhagyja a PC-t 
A jövőben a vezeték nélküli elérés és a mobil eszközök végleg túlnőnek a Dátum: 2011. 09.19.
PC-ken.
Dátum: 2011. 09. 13.

Dátum: 2011. 09. 20.
A kétszázezredik szócikket ünnepli a magyar Wikipédia 
A világszinten is jól szereplő enciklopédia önkéntesei buliznak és 
örülnek, de nem tagadják, hogy bőven akad még tennivaló. Dátum: 2011. 09. 21.
Dátum: 2011. 09. 14.

+1 E-könyv-írói pályázatot hirdet a Microsoft Magyarország 
Dátum: 2011. 09. 21.

Dátum: 2011. 09. 15.

+1 Tipp: hogyan kapcsoljuk ki a munkát zavaró tényezőket? Dátum: 2011.09. 22.
Még a lelkiismeretesebb dolgozók is rengeteg időt pazarolnak olyan 
tevékenységekre, amelyek károsan hatnak a termelékenységükre. És fűszerként egy régebbi érdekesség: 
Szerencsére erre is létezik megoldás ingyenes és fizetős alkalmazások Mi történik 60 másodperc alatt a neten?
formájában.
Dátum: 2011. 09. 15.

Dátum: 2011. 08. 29.
Statisztika: mást lopnak, mást kölcsönöznek 
Mit olvasnak a jól informált kalózok?
Dátum: 2011. 09. 16. 

Készítsünk egyszerűen rajzos diagramokat! 
Dátum: 2011. 09. 17.

Dedikált e-könyv 
Évek óta kísérleteznek az e-könyves világban a szerzői dedikálás 
megoldásával. Ez olyan terület, amelyben az e-könyv nem 
versenyezhetett a nyomtatott kiadványokkal. Egy kötet, benne az író 
saját kézírású ajánlása, nagy érték, nemzedékről nemzedékre megőrzik 
az ilyen becses darabot. Az elektronikus szöveg nem egy adott 
hordozóhoz köthető, hová is kerülne az autográf  kézjegy? Nos, megvan 
a megoldás. A neve: Autograph Now.
Dátum: 2011. 09. 18.

Word-tipp: Betűtípusváltás egyszerűbben 

Ilyen is van: 3D szkenner, 2D nyomtató egyben [videóval] 

Gyors wifi routerek a Ciscótól 

Magyarul is elérhető lesz a Twitter 

Ne kattintgasd az egeret! 

A világháló egy elképesztő ütemben bővülő tér. Nagyjából 1 milliárd új 
oldallal bővül minden nap. Hogyan lehetséges mindez?
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http://pcworld.hu/az-internet-elhagyja-a-pc-t-20110913.html
http://itcafe.hu/hir/magyar_wikipedia_wikimedia_ketszazezer.html
http://index.hu/tech/2011/09/15/magyarul_is_elerheto_lesz_a_twitter/
http://www.bitport.hu/megoldasok/tipp-munkat-zavaro-tenyezok-szoftveres-kizarasa
http://konyvkonnektor.hu/?p=1092
http://techline.hu/ingyenes/ZZQSAT_Keszitsunk_egyszeruen_rajzos_diagramokat
http://hirek.prim.hu/cikk/87674
http://techline.hu/wiki/5WA7XP_Wordtipp_Betutipusvaltas_egyszerubben
http://techline.hu/it/4LIPFH_Ilyen_is_van_3D_szkenner_2D_nyomtato_egyben
http://techline.hu/it/USNXKG_Gyors_wifi_routerek_a_Ciscotol
http://itcafe.hu/hir/e-konyv-iroi_palyazat_microsoft_magyarorszag_kossu.html
http://techline.hu/ingyenes/OZKCAZ_Ne_kattintgasd_az_egeret
http://www.fn.hu/tech/20110829/mi_tortenik_60_perc_alatt/

