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Omstart (vid t ex fel)
Ctrl-Alt-Del
Arrangera ikoner på skrivbordet
Höger-klick på fri yta
Välj bland: Ordna ikoner ->
Dölj/Visa Aktivitetsfält
Höger-klick på fri yta på Aktivitetsfält
Klick  Egenskaper Klick Alternativ för Aktivitetsfält. Sätt bock i ruta för Dölj automatiskt
Snabbval från Aktivitetsfält
Alt-Tab Stega med Tab till önskad applikation. Släpp Alt (avbryt Alt-Pil)

Användning av Mus
Shift-klick (t ex på poster i fillista)
       Välj ett intervall av närbelägna poster.
Ctrl-klick (t ex på poster i fillista)
      Välj flera, ej nödvändigtvis närbelägna
       eller Välj bort redan markerade 
Shift-klick (på krysset i övre högra hörnet)
  Stäng aktuellt fönster och alla tidigare       
  öppnade i denna kedja.
Höger-klick (t ex på poster i fillista) 
    Visar postens shortcut 
Alt-dubbel-klick (på post) Visa postens egenskaper.
Ctrl-dubbel-klick (på bibliotek)
Öppna bibl. i det fönster du befinner dej.

Shift-dubbel-klick (på bibliotek)
           Öppna biblioteket i Utforskaren.

Tangentbord, snabbval
i Utforskaren
F3 (med musmarkören i fönster)
          Öppna Sök: alla filer.
F6  Växla mellan fönstren i Utforskaren
CTRL-A  Markera allt 

Shift-Delete (markerade poster)
Ta bort utan att låta hamna i papperskorg.

Alt-Space Hoppa till pos. 1,1 i aktivt fönster!

Refresh efter COPY-PASTE: Tryck F5
så uppdateras filinformationen…

Nedan ä  Win tangenten mellan Ctrl o Alt. 
(Saknas den funkar Ctrl-Esc lika bra)
Win-E  Öppna Utforska–Den här datorn
Win-R  Öppna Kör dialog fönstret
Win-F  Öppna Sök: alla filer
Win-M  Minimera alla visade fönster.
Win-Shift-M  Upphäv en Win-M operation dvs visa alla fönster igen.
Win-Break
 Öppna fönstret Egenskaper för System.

Skapa genväg av val som finns i Startmenyn, t ex Photoshop, via Aktivitetsfältet:
Höger-klick på Start på Aktivitetsfältet
Välj Öppna i rullgardinsmenyn
Dubbelklicka på ikonen Program
Dra en mapp till skrivbordet med höger
musknapp och släpp höger musknapp…
Välj Skapa genväg i rullgardinsmenyn som visas…
eller
Höger-klick på fri yta på skrivbordet
-gå till Nytt och invänta pop-up-meny
-välj Genväg, 
-välj bläddra och ta fram den ikon eller fil du vill skapa genväg till. 
 

Skapa Office genvägar
Klick Start Programs  -> Microsoft Office-verktyg.
Välj Office genvägar i rullgardinsmenyn. I det så skapade aktivitetsfältet kan genvägar dras in t ex från skrivbordet.
Håll CTRL tryckt om genvägen ska vara kvar på skrivbordet.
På samma sätt kan genvägar från skrivbordet dras in på Start-aktivitetsfältet.

Övriga genvägar
Genväg kan skapas av vilken post som helst genom att göra Drag-and-Drop med Ctrl nedtryckt. 
Om Ctrl ej används kan filen eller biblioteket ofrivilligt flyttas till skrivbordet. (Kan i så fall även flyttas tillbaka!)

Fånga bildskärmsinnehåll:
Det hamnar i Clipboard men kan lämnas t ex i Word,  Photoshop etc. med Ctrl-V: PrintScreen

Fånga fönsterinnehåll:  ALT+PrintScreen	
Kopiera markerat område: Ctrl-C
Infoga det som kopierats med Ctrl-C   Ctrl-V

Word, markeringar mm
Markera textsträng:
-flytta musmarkör till startpunkt
-drag markören till slutpunkt
-släpp vänster musknapp
eller
-markera startpunkt
-markera slutpunkt med Shift-klick eller Shift-Pil en eller flera gånger….
…åt höger eller vänster…

Markera stycke:
-trippelklicka någonstans i stycket
Markera ord: -dubbelklicka på ordet.

Markera eller avmarkera ytterligare helt ord:  Ctrl+Shift+Piltangent

Markera mening: Ctrl-klick
Markera allt: Ctrl-A
Ta bort markering: Klicka

Ta bort det som finns inom markerat område:
	-tryck mellanslag
	eller
	Ctrl-X (= klipp ut)
               eller
               tryck Delete

Ångra borttag: CTRL-Z


Tabba mellan celler i Tabell: Tab
Tabba mellan tablägen i celler: 
Shift-Tab

Stavningskontroll:  F7

Sätt in mjukt bindestreck som används om det behövs:
Ställ markören där det mjuka bindestrecket ska finnas. Tryck CTRL  – dvs skriv ett vanligt bindestreck med  CTRL tryckt.

Bryt sida:  Ctrl-Return

Bryt kolumn   Ctrl-Shift-Return
Bryt kolumn till nästa sida:
 Ctrl-Return 
Skapa hyperlink  -markera textsträng
	Ctrl-K	
(vid länk till t ex worddok erhålls ny meny)

Spara fil:  Ctrl-S
eller  -klicka på symbolen för diskett

Skriv ut: Ctrl-P

                                        ©MILJÖBILDER

