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8. mars 
Den internasjonale kvinnedagen. 
LO-arrangement ser på arbeids-
livet som nøkkelen til likestilling, 
Oslo.

9. mars
LO-forbundet Norsk Manuellte-
rapeutforening avholder lands-
møte, Trondheim.

10. mars
Befolkningen på Falklandsøyene 
velger om de skal forbli britiske 
eller returnere til Argentina.

12. mars
Valg på Grønland.

Arctic Summit – toppmøte om Ark-
tis; Oslo.

14. mars
Fagbevegelsens kriminalpolitiske 
konferanse; Sundvollen. Tema er 
kriminalpolitikk og kvinner.

Rederiforbundets årskonferan-
se: «Verdiskapning og konkur-
ransekraft – hvordan befeste vår 
verdensledende posisjon etter 
2013?».

15. mars
SV-landsmøtet skal blant annet vedta 
nytt fireårs arbeidsprogram; Lillestrøm.

20. mars
Fiskeri- og havbruksnæringens general-
forsamling og årskonferanse; Ålesund.

Politikk til frokost, arrangeres av Ar-
beidslivets kunnskapsportal – tema hel-
sepolitikk, Oslo.

Neste LO-Aktuelt kommer 22. mars.
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Musa er god og ha, 
men mange har fått 
plager etter overdre-
vent bruk av peke-
verktøyet. 

En måte å unngå muse-
plager, er å bruke snar-
veier. Både i pc- og Mac-
verdenen er det meng-
der med snarveier el-
ler kortkommandoer. I 
det daglige arbeidet er 
snarveier både raskere 
og mer presist å bruke, 
enn musepek. 

Snarveiene består 
som regel av to samtidi-
ge tastetrykk. Holder du 
tastene Alt og F4 (Cmd 
og G på Mac) nede sam-
tidig, vil du avslutte det 
programmet du jobber 
i. Crtl- (Cmd-) og Z-tas-
tene er angre-tasten og 
gjør om den siste hand-
lingen. Hvis du ønsker 
å bla gjennom forskjel-
lige åpne sider og pro-
grammer, bruker en Alt- 
(Cmd-) og Tab-tastene. 

PC Mac Funksjon
Alt + F4 Cmd + Q Lukker program
Alt + Tab Cmd + Tab Bla i åpne vinduer
Ctrl + A Cmd + A Merk alt
Ctrl + Alt + Delete Ctrl+ Alt + Esc For tvungen avslutning
Ctrl + C Cmd + C Kopier
Ctrl + F Cmd + F Søk (eller halvfet skrift)
Ctrl + F4 Cmd + W Lukker fil eller fane
Ctrl + N Cmd + N Nytt dokument
Ctrl + O Cmd + O Åpne (fil, dokument etc.)
Ctrl + P Cmd + P Skriv ut
Ctrl + S Cmd + S Lagre
Ctrl + X Cmd + X Klipp ut
Ctrl + Z Cmd + Z Angre
Ctrl +V Cmd + V Lim inn
F5 F5 Oppdatering av nettside/

mapper

Noen funksjonstaster 
har ulik funksjon i ulike 
programmer. I en nettle-
ser vil Ctrl+F åpne et søke-
felt som lar deg enkelt søke 
gjennom hele nettsida. I 
norsk word gjør de sam-
me tastene at markert 
skrift blir uthevet.

Under er det en 

tabell over noen få snarvei-
er. Selv om pc-verdenen og 
Mac-verdenen kan opple-
ves forskjellig, er det mye 
som er likt, når det gjelder 

snarveier. Snarveier 
finnes ofte i ned-

trekksmenyene i program-
mene og i instruksjonsbo-
ka til programmet. Et søk 
på internett med stikkordet 
«snarveier» gir deg mange 
muligheter til å utforske 
snarveiverdenen. a

Følg oss på Facebook og Twitter

Å
r

ets
 8. m

a
r

s
-pla

k
at fr

a
 O

s
lO

63.indd   63 04.03.13   14:40

5|2013 LO-AKTUELT 63

5. april
Senterpartiet åpner landsmø-
tet, Loen.

7. april
NNNs 24. ordinære landsmøte, 
avsluttes 11. april, Oslo.

8. april
Den europeiske regionale ILO- 
konferansen 2012 starter. 
Frankrikes president Francois 
Holland besøker Oslo i forbin-
delse med konferansen.

11. april
Politikk til frokost, arrangeres av 
Arbeidslivet.no, Oslo.

Den norske gasskonferansen; 
Bergen.

12. april
Venstre-landsmøtet begynner; 
Fornebu.

Neste LO-Aktuelt kommer 12. april.

Følg oss på Facebook og Twitter

PDFer og gauchostøvler

Framover

Kjekt å bruke

Følg oss på Facebook og Twitter

Bruk PDF-ene som notis-
blokk når du surfer på nettet.

En gang i forrige århundre hør-
te jeg en dataguru fortelle om 
framtida. Distribusjon av varer 
var over. Avisa fikk du gjennom 
en skriver på kjøkkenet, og skul-
le du ha et par gauchostøvler fra 
Argentina ble de levert på samme 
måten. 

Jeg visste at mannen var opp-
hengt i science fiction, og tok det 
for det. Men nå er elektronisk dis-
tribusjon av aviser blitt vår hver-
dag. Gauchostøvlene (hva er for-
resten det?) er et stykke lenger 
unna.

Standarden som gjør elektronisk 
avisdistribusjon mulig, er PDF (Por-
table Document Format). Rett nok 
skjer distribusjon av aviser på fle-
re formater, men PDF-formatet har 
blitt den rådende standarden for 
trykksaker. På den måten kan du få 
bøker, regninger, stortingsmeldin-
ger eller selvangivelsen levert på 
sekundet som om de var trykt.
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Det eneste du trenger er en PC og 
et gratis leseprogram, for eksempel 
Adobe Reader. Noen nettlesere har 
innebygd PDF-lesere.

PDF-standarden er 20 år gammel. 
PDF er utviklet av programvaresel-
skapet Adobe. Lenge var det bare 
mulig å produsere PDF-er med dyre 
Adobe-program. Men det er lenge si-
den. For eksempel er det mulig i den 
siste versjonen av tekstbehandlings-
programmet Word, å lagre en fil som 
PDF.

Men det finnes en rekke program-
mer som gjør den jobben. Mitt ynd-
lingsprogram heter Cute PDF. Det 
finnes i en gratis og en profesjonell 
versjon. Andre programmer virker 
på samme måte. 

Slik går du fram:
•  Gå til cutepdf.com.
•  Trykk på Free Download.
•  Aksepter vilkårene for bruk.
•  Kryss vekk å installere ekstra pro-

gramvare.
•  Installer.

Programmet installerer seg da 

som en skriver på PCen. Neste gang 
du skriver ut noe, vil et av skriver-
valgene være Cute PDF. Skriver du ut 
med programmet, vil den neste di-
alogboksen være «Lagre som». Finn 
et navn og lagre dokumentet der du 
vil. Du har nå laget en PDF-fil. 

PDF-standarden er under sta-
dig utvikling, men en måte å utnyt-
te PDF-formatet på er ved surfing 
på nettet. Hvis en leter etter noe på 
nett, kan en lett gå i surr. Det kan 
være vanskelig å finne tilbake der en 
var. Å bokmerke en side er en meto-
de, en annen metode er å skrive ut 
nettsida som en PDF-fil. 

Skal du kjøpe ny bil, lager du en do-
kumentmappe som heter «Ny bil». 
Etter hvert som du surfer deg fra bil-
butikk til bilbutikk og fra merke til 
merke, skriver du ut det du trenger, 
ikke på papir, men som PDF. Etter-
på er det lett å bla gjennom sidene, 
skrote alt som er for dyrt, og finne 
fram til drømmebilen. a
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