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I denna broschyr presenteras ett urval av 
våra läromedelstitlar sorterade  efter ämne. 
I innehållsförteckningen kan du se de skol-
ämnen böckerna på uppslaget passar till. Vid 
varje bok hittar du dessutom kurstaggar som 
visar vilka kurskoder boken kan användas till.  
I vår webbbokhandel, docendo.se, hittar du 
hela vårt sortiment.
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WORD 2010 GRUNDER
I Word 2010 är det enkelt att skapa snygga och profes-
sionella dokument. Tack vare menyfl iksområdet hittar du 
snabbt rätt kommando och via Backstage-vyn hanterar 
du enkelt dina dokument. I boken beskriver vi hur du 
formaterar text, skapar tabeller och använder mallar. 
Du får även lära dig att infoga sidhuvud och sidfot samt 
infoga och hantera bilder. Till boken hör många övningar 
i varierande svårighetsgrad. Filerna till dessa laddar du ner 
utan kostnad från vår webbplats docendo.se, där fi nns 
även lösningsförslag till övningarna i pdf-format.

WORD 2010 E-KURS
Med denna interaktiva kurs får du en fullständig guide 
till Word 2010. Kursen är en grundutbildning med fokus 
på de vanligaste och mest användbara funktionerna i 
ordbehandlingsprogrammet. Du kommer bland annat att 
lära dig att formatera text, arbeta med listor och tabbar, 
kontrollera stavning och grammatik, om typografi  och layout 
samt om hur du arbetar med bilder och andra objekt. 
Produkten innehåller förtest, interaktiva kurser, övnings-
uppgifter med facit, examenstest, sakord samt berättar-
röst. Produkten kan även köpas som online-utbildning.

TEXT OCH PRESENTATION

UTTRYCKA SIG I TEXT
Kunskaper i ordbehandling gör det enklare för 
elever att tekniskt klara sin svenskakurs. Det är 
också kunskaper de har med sig in i vidare 
studier och yrkesliv där det ofta fi nns ett konkret 
krav på färdigheter i den här typen av program.   

136 sidor | Artnr 1317 | ISBN 978-91-7207-929-8 | 279 krE-kurs | Artnr 10072 | ISBN 978-91-85437-97-9 | 495 kr

WORD 2011 FÖR MAC
Vill du lära dig grunderna i programmet 
Word 2011 för Mac är det här boken för 
dig. Boken tar steg för steg upp grund-
funktionerna i Word 2011 och du lär dig 
snabbt att skapa, spara och skriva ut 
dokument, formatera text, infoga bilder 
och att arbeta med tabeller och tabbar. 
Bokens många övningar ger också en 
bra och allsidig träning i programmet.

135 sidor | Artnr 1334
ISBN 978-91-7207-973-1 | 279 kr

168 sidor | Artnr 1318
ISBN 978-91-7207-930-4 | 329 kr

WORD 2010 FÖRDJUPNING
I denna bok går vi igenom lite mer avan-
cerade funktioner i programmet vilka kan
underlätta och effektivisera ditt arbete 
i Word. Du kommer att lära dig hur du
skapar olika typer av mallar, hur du
kopplar dokument och mer avancerad
hantering av tabeller, bilder och diagram.
Vi beskriver även hur du på bästa sätt
arbetar med långa dokument, infogar 
innehållsförteckning, index, fotnoter och 
skapar enkla makron i programmet.

Svenska 1

Svenska som andraspråk 1

Svenska 1

Svenska som andraspråk 1

Svenska 1

Svenska som andraspråk 1

Svenska 1

Svenska som andraspråk 1
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Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap

POWERPOINT 2010 E-KURS
Om du ska hålla föredrag eller vill förmedla information på 
ett tydligt och tilltalande sätt är PowerPoint ett mycket 
bra verktyg. Denna interaktiva kurs är en grundutbildning 
med fokus på de vanligaste och mest användbara 
funktionerna i programmet. Du kommer bland 
annat att lära dig hur du bygger upp en presentation, 
hur du ändrar utseende på text och objekt samt hur 
du använder och skapar stilfulla formgivningsmallar. 
Produkten innehåller förtest, interaktiva kurser, övnings-
uppgifter med facit, examenstest, sakord samt berättar-
röst. Produkten kan även köpas som online-utbildning.

POWERPOINT 2010 GRUNDER
I PowerPoint är det enkelt att skapa snygga och profes-
sionella presentationer. Tack vare menyfl iksområdet hittar
du snabbt rätt kommando och via Backstage-vyn hanterar 
du enkelt dina fi ler. I boken beskriver vi hur du infogar texter, 
bilder, organisationsscheman, tabeller och diagram i din
presentation och hur du formaterar dem på bästa sätt.
Du får även lära dig att skapa bildspel med hjälp av för-
defi nierade övergångar och animeringar. Till boken hör
många övningar i varierande svårighetsgrad. Filerna till
dessa laddar du ner utan kostnad från vår webbplats 
docendo.se, där hittar du även lösningsförslag till övningarna 
i pdf-format.

Användning av presentationstekniska
hjälpmedel som stöd för muntlig 
framställning.
Texten är hämtad från Skolverkets 
ämnesbeskrivning till Samhällskunskap.

144 sidor | Artnr 1319 | ISBN 978-91-7207-931-1 | 279 kr

E-kurs | Artnr 10075 | ISBN 978-91-7207-956-4 | 495 kr

Samhällskunskap 1a1 Samhällskunskap 1a1

’’
POWERPOINT 2011 FÖR MAC
Det här är boken för dig som vill lära dig 
grunderna i PowerPoint 2011 för Mac.
Boken tar steg för steg upp de viktigaste 
funktionerna i programmet och du lär dig 
hur du infogar texter, bilder, organisations-
scheman, tabeller och diagram i din 
presentation och hur du formaterar dem 
på bästa sätt. Du får även lära dig att 
skapa bildspel med hjälp av fördefi nierade
övergångar och animeringar. Boken inne-
håller många nyttiga övningar.

144 sidor | Artnr 1334
ISBN 978-91-7207-975-5 | 279 kr
144 sidor | Artnr 1334

Samhällskunskap 1a1
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Bild och form  1a1, 1a2 & 1ab

Medieproduktion 1 & 2

Gränssnittsdesign

Grafi sk illustration, Grafi sk 
illustration i vektorgrafi k,
Grafi sk kommunikation 1 & 2, 

Fotografi sk bild 1 & 2

Estetisk kommunikation 1 & 2

Digitalt skapande 1 & 2

Bild, Digitalt  skapande, Medieproduktion, Fotografi sk bild, Estetisk kommunikation, Gränssnittsdesign, Grafi sk kommuni kationBILD

PHOTOSHOP CS6 GRUNDER
Photoshop är ett avancerat bildredigeringsprogram där 
du kan bearbeta och förbättra dina digitala bilder. I den 
här boken kommer du bland annat få lära dig att markera 
och frilägga objekt, beskära bilder och arbeta med lager. 
I boken beskriver vi också hur du använder olika målar- 
och retuscheringsverktyg samt skapar övertoningar, 
former, skriver texter och använder olika stilar. Boken 
kan användas för både pc och Mac.

PHOTOSHOP ELEMENTS 11 GRUNDER
Med programmet Photoshop Elements 11 hanterar du 
fotografi er och andra bildobjekt. Du kan enkelt förbättra 
bilderna eller välja att förändra dem på något sätt. I boken 
lär du dig bland annat att justera färg, kontrast, nyanser
och skärpa, att lägga på fi lter och effekter, ta bort detaljer
samt att skapa fotoböcker och gallerier. Du kommer också
att få lära dig skapa mappar för att skapa en struktur
för bilderna. Boken kan användas för både pc och Mac.

ILLUSTRATOR CS6 GRUNDER
Illustrator är ett kreativt och avancerat ritprogram där du 
skapar och bearbetar illustrationer. I den här boken kommer 
du bland annat att få lära dig hur du handskas med arbets-
ytan, banor och lager samt hur du skapar, färglägger, om-
formar och grupperar objekt och linjer. I boken beskrivs hur 
du effektfullt kan förändra utseende på objekt genom att 
arbeta med olika fyllningar, grafi kformat och övertoningar.
Boken tar upp fl era av nyheterna i Illustrator CS6, till 
exempel hur du enklare skapar och redigerar mönster 
samt bildkalkerar med renare kalkering och bättre färg-
igenkänning. Boken kan användas för både pc och Mac.

159 sidor | Artnr 3082 | ISBN  978-91-7207-983-0 | 287 kr

230 sidor | Artnr 3084 | ISBN 978-91-7207-985-4 | 346 kr

152 sidor | Artnr 3088 | ISBN 978-91-7207-995-3 | 287 kr

VAD ÄR EGENTLIGEN SKILLNADEN 
MELLAN VEKTOR- OCH PIXELGRAFIK 
OCH VILKET PROGRAM SKA JAG VÄLJA? 
Faktum är att Adobes program påminner 
mycket om varandra och kunskaper i ett 
program gör det mycket lättare att lära 
sig nästa program.

Bild och form  1a1, 1a2 & 1ab

Medieproduktion 1 & 2

Gränssnittsdesign

Grafi sk illustration, Grafi sk 
illustration i pixelgrafi k,
Grafi sk kommunikation 1 & 2 

Fotografi sk bild 1 & 2

Estetisk kommunikation 1 & 2

Digitalt skapande 1 & 2

Bild och form  1a1, 1a2 & 1ab

Gränssnittsdesign

Estetisk kommunikation 1 & 2

Digitalt skapande 1 & 2

Grafi sk illustration, Grafi sk 
illustration i vektorgrafi k,
Grafi sk kommunikation 1 & 2 
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Bild, Digitalt  skapande, Medieproduktion, Fotografi sk bild, Estetisk kommunikation, Gränssnittsdesign, Grafi sk kommuni kation

PERSONFOTOGRAFERING MED 
DIGITALKAMERA
Den här boken beskriver personfoto-
graferingens hela spektrum, från kom-
position och tekniska tips till porträtt-
fotografering med enkla medel. Boken 
tar också upp bildbehandling på dator 
och olika sätt att manipulera bilder. 
Boken riktar sig till dig som är amatör-
fotograf. I bokens exempel används 
Photoshop, men boken fungerar med  
andra bildbehandlingsprogram.

DIGITALFOTOGRAFERING 
FÖR ALLA
Detta är en bok för alla som vill lära sig 
hur den digitala fototekniken fungerar. Du 
får många tips i att ta bättre bilder, bland 
annat genom att utnyttja ljusets riktning 
och kvalitet samt att komponera bilderna 
enligt regeln om. Gyllene snittet. Boken 
går bland annat igenom grunderna i foto-
grafering, över-föra bilder från kameran 
till datorn, bearbeta bilder i datorn samt
hur man skannar.

NATURFOTOGRAFENS
DIGITALA RESA
I det här vackert illustrerade verket tar
fotografen Ilkka Jaakola dig med till natur-
fotografi ernas källor på ett fängslande 
och lättillgängligt språk. Den innehåller 
fascinerade reseskildringar och hänförande
bilder – från den egna bakgården till Afrikas
savanner och Sibiriens avlägsnaste hörn.
Läs, låt dig bli inspirerad och framför allt, 
pröva på. Du får också fotograferingstips 
och goda råd för inköp av utrustning.

FOTOGRAFERA DJUR OCH 
NATUR MED DIN DIGITALKAMERA
Önskebok för naturentusiasten! Illustrerad 
med utsökta naturbilder beskriver den 
här boken olika modeller för det digitala 
arbetsfl ödet. Olika fotografer berättar om 
planeringen och tekniken bakom sina 
bästa bilder och presenterar lösningar för 
olika användningsområden, från Internet 
till utställningskopior. Boken ger läsaren 
många upplevelser och lämpar sig för 
alla som tycker om att röra sig i naturen 
och att fotografera den.

PHOTOSHOP CS6 FÖRDJUPNING
I den här fördjupningsboken bygger du 
vidare på de kunskaper du fått grund-
boken. Du kommer lära dig mer om 
retuscheringar, bildjusteringar, special-
effekter och att hantera lagermasker. 
I Photoshop fi nns en mängd olika fi lter 
och vi kommer att titta närmare på några 
av de mest användbara. I boken beskrivs 
hur du, förutom att använda program-
mets inbyggda makron för att effektivi-
sera din bildbehandling, även kan lära 
dig att skapa egna. Boken kan användas 
för både pc och Mac.

172 sidor | Artnr 4031
ISBN 978-91-7207-994-6 | 369 kr

PHOTOSHOP ELEMENTS 11 
FÖRDJUPNING
Denna bok ger dig inspiration att arbeta 
vidare i Photoshop Elements samtidigt 
som du lär dig om användbara funktioner 
i programmet och om bilder i allmänhet. 
Du får bland annat kunskap om färger, 
bildstorlek, perspektiv, hur du delar dina 
bilder och projekt över Internet samt hur 
du med hjälp av bland annat effekter 
skapar konstnärliga bilder. Du lär dig 
mer om stilar, Photomerge och att skapa 
fotoböcker, kalendrar och vykort. Boken 
kan användas för både pc och Mac.

132 sidor | Artnr 4032
ISBN 978-91-7531-007-7 | 369 kr

200 sidor | Artnr 6162-D
ISBN 978-91-7882-655-1 | 396 kr

200 sidor | Artnr 6177-D
ISBN 978-91-7882-669-8 | 396 kr

192 sidor | Artnr 6139-D 
ISBN 978-91-7882-631-5  | 396 kr

216 sidor | Artnr 6140-D 
ISBN 978-91-7882-632-2 | 396 kr

hur man skannar.Fotografi sk bild 1 & 2

och goda råd för inköp av utrustning.Fotografi sk bild 1 & 2

andra bildbehandlingsprogram.Fotografi sk bild 1 & 2

DIGITALFOTO FÖR ALLA
Digitalfoto för alla är en bok för dig som 
vill lära dig att använda en kamera och 
redigera foton. I boken beskriver vi hur 
du gör enklare bildredigeringar i program-
met Photoshop Elements samt hur du 
redigerar bilder och fi lmer med hjälp av 
gratisprogrammen Windows Live Photo 
Gallery och Movie Maker. Den sista delen 
av boken ägnas åt kamerainställningar, 
bildkomposition samt vad du bör tänka 
på för att ta så bra foton som möjligt 
utifrån olika förutsättningar, exempelvis 
mörker, inomhus, motljus och rörliga motiv.

184 sidor | Artnr 6303 
ISBN 978-91-7207-981-6 | 256 kr

alla som tycker om att röra sig i naturen 
och att fotografera den.

Fotografi sk bild 1 & 2

mets inbyggda makron för att effektivi-
sera din bildbehandling, även kan lära 

Bild och form  1a1, 1a2 & 1ab

för både pc och Mac.
Estetisk kommunikation 1 & 2

Digitalt skapande 1 & 2

Bild och form  1a1, 1a2 & 1ab

kan användas för både pc och Mac.
Estetisk kommunikation 1 & 2

Digitalt skapande 1 & 2

met Photoshop Elements samt hur du 
redigerar bilder och fi lmer med hjälp av 

Fotografi sk bild 1 & 2
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INDESIGN CS6 GRUNDER
InDesign är ett layoutprogram som hjälper dig i arbetet 
med att skapa informationsmaterial. I den här boken 
kommer du att få lära dig grunderna i programmet, till 
exempel om arbetsytan, färghantering och verktyg. Du får
även kunskap om hur text infogas, bilder monteras, fi gur-
sättning av objekt i text, val och hantering av olika sidstor-
lekar, alternativa layouter, hur du skapar fl ersidiga dokument, 
spaltindelning, samt vad du ska tänka på vid utskrift. 
Boken kan användas för både pc och Mac.

ACROBAT XI GRUNDER
Acrobat hjälper dig att skapa pdf-dokument och i pro-
grammet kan du granska, skriva ut, redigera och distribuera 
dem med hjälp av de inbyggda verktygen. Boken tar bland 
annat upp arbetsytan och dess innehåll, olika funktioner 
och verktyg som är bra att känna till, hur du skapar pdf-
fi ler både från Acrobat och andra program. Boken kan 
användas för både pc och Mac.

Digitalt skapande, Medieproduktion, Grafi sk kommunikation, Grafi sk produktionTRYCK

INDESIGN CS6 FÖRDJUPNING
Med den här boken fördjupar du dina kunskaper i 
grafi sk design och trycksaksproduktion. Du lär dig bland 
annat att skapa användbara mallsidor och formatmallar för 
allt ifrån stycken till objekt och tabeller. Objekthantering, 
sakregister, pdf, färghantering samt layout och typografi  
är också områden som boken tar upp. I boken varvas 
teoridelar med steg för steg-beskrivningar och i tillämp-
ningsuppgifterna får du arbeta självständigt. Boken kan 
användas för både pc och Mac.

176 sidor | Artnr 3083 | ISBN 978-91-7207-984-7 | 287 kr 184 sidor | Artnr 4030 | ISBN  978-91-7207-992-2 | 369 kr 

144 sidor | Artnr 3087 | ISBN 978-91-7207-993-9 | 287 kr 

Grafi sk kommunikation 1 & 2

Digitalt skapande 1 & 2

Medieproduktion 1 & 2

Grafi sk produktion 1 & 2

Grafi sk kommunikation 1 & 2

Digitalt skapande 1 & 2

Medieproduktion 1 & 2

Grafi sk produktion 1 & 2

Grafi sk kommunikation 1 & 2

Medieproduktion 1 & 2

Grafi sk produktion 1 & 2
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PUBLISHER 2010 GRUNDER
I Publisher är det enkelt att skapa snygga och profes-
sionella publikationer. Har du tillgång till Internet har du 
dessutom möjlighet att skapa publikationen utifrån någon 
av alla de mallar som fi nns. Programmet lämpar sig både 
för nyhetsbrev, inbjudningskort och fl ersidiga broschyrer. 
I boken får du lära dig att arbeta med texter och format, 
fi gurer och bilder, tabeller, sidlayout och mallar.

Digitalt skapande, Medieproduktion, Grafi sk kommunikation, Grafi sk produktion

VÄLJA PAPPER
Det fi nns fl era hundra papperskvalitéer i fl era 
tusen olika varianter och ytvikter att välja på.
Många liknar varandra, men ännu fl er är faktiskt 
unika. När man ska välja papper inför en tryck-
produktion är det fl era egenskaper hos pappret 
som är viktiga att tänka på. Den första är 
papperskänsla och med detta menar man 
färg och ytkänsla. För att ge ett exempel så 
försämrar ett väldigt vitt papper läsbarheten. 
Opaciteten i ett papper talar om hur mycket 
ljus ett papper släpper igenom, om ett papper 
till exempel har 95 % opacitet så släpper det 
igenom 5 % ljus. När du ska trycka med mycket 
färg bör du välja ett papper med hög opacitet 
för att inte färgen ska lysa igenom. Papper 
med hög kvalitet är i regel bestrukna och detta 
innebär att man har tillfört ett bestryknings-
skikt på det baspapper som producerades 
av pappersmaskinen. Detta gör man för att 
pappret ska få en lång hållbarhet, hög ljushet 
och en jämnare, tätare yta. Ett pappers bulk 
innebär förhållandet mellan ytvikt och tjocklek. 
Om du till exempel vill trycka en bok som känns 
tjock utan att vara så tung, så ska du välja ett 
papper med hög bulk, och tvärtom.

Pappersmaskin 
Munkedals bruk

144 sidor | Artnr 1327 | ISBN  978-91-7207-948-9 | 279 kr 72 sidor | Artnr 3019-S | ISBN 978-91-88973-55-9 | 245 kr

FÄRGLÄRA
Boken går bland annat igenom hur vi ser färger, färgfysik, 
färgmodeller, sammansättning av färger och vad man bör 
tänka på, färgpsykologi och hur ljuskällor påverkar. I slutet 
fi nns även en ordlista som kort förklarar ord och begrepp 
som har någon anknytning till färger. Boken är ett bra 
komplement i undervisning där elever kommer i kontakt 
med färger och behöver veta mer.

Grafi sk kommunikation 1 & 2

Medieproduktion 1 & 2

Grafi sk produktion 1 & 2

Grafi sk kommunikation 1 & 2

Digitalt skapande 1 & 2

Grafi sk produktion 1 & 2
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MEDIA, ANIMATION OCH VIDEO

ILIFE
Att fotografera, fi lma och spela in ljud är idag enklare än 
någonsin! Med de sex mediaprogram som ingår i iLife kan 
du importera, redigera, titta, lyssna och skapa projekt av 
dina digitala bilder, videofi lmer och musik. Programmen är 
tätt integrerade så att du enkelt kan importera bilder, fi lmer 
och musik från ett program till ett annat.

FLASH CS6 GRUNDER
Flash är ett program för att skapa animationer, fi lm, 
interaktivitet och webbsidor. Du kommer att arbeta med 
symboler, bibliotek, lager och mallar. I boken lär du dig 
också skillnaderna mellan vektor- och pixelgrafi k, hur du 
skapar knappar samt hur du publicerar en Flash-fi l på 
webben. Du kommer även att få förståelse för hur du ritar 
och importerar objekt, använder effekter samt arbetar med 
ljud. Boken kan användas för både pc och Mac.

MULTIMEDIA
Denna bok handlar om multimedieproduktion. Hur går det 
till att sätta ihop text, ljud och bild? Varifrån får du idéer 
och uppslag, och hur väcker du uppmärksamhet och 
skapar användarvänliga presentationer? Boken ger dig de 
teoretiska grunder du behöver för att komma vidare och 
arbeta med multimedia i yrkeslivet. 

135 sidor | Artnr 3086 | ISBN 978-91-7207-987-8 | 287 kr 

140 sidor | Artnr 3063-S | ISBN 978-91-85437-58-0 | 329 kr 152 sidor | Artnr 6214-D | ISBN 978-91-7882-709-1 | 229 kr

Grundläggande 
hantering av 
tekniska verktyg
för animation, 
till exempel 
programvara 
och fotolistor.
Texten är hämtad från Skolverkets 
ämnesbeskrivning till kursen Animation 1.

’’
Animation 1 & 2

Medieproduktion 1 & 2

Medieproduktion 1 & 2Medieproduktion 1 & 2
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PREMIERE ELEMENTS 11 GRUNDER
Premiere Elements är ett program för videoredigering 
och innehåller en mängd praktiska funktioner för att till 
exempel klippa ihop olika fi lmsekvenser, lägga till effekter, 
övergångar, undertexter, berättarröst och annat ljud till 
dina egna inspelningar. I boken kommer du att lära dig allt 
från att importera fi lm från din mobiltelefon eller video-
kamera till att skapa en snygg dvd-meny till ditt färdiga 
projekt. Boken kan användas för både pc och Mac.

FINAL CUT PRO X GRUNDKURS
Final Cut är ett avancerat och kreativt program för fi lmredi-
gering. I boken får du bland annat lära dig hur du läser in 
material, redigerar fi lm och organiserar projekt. Du kommer 
även att gå igenom hur du exporterar din färdiga fi lm som 
dvd, för Internet eller som fi lmfi l. I kapitlet ljudbearbetning 
förklaras fl era av de ljudfi lter som ingår i Final Cut, till exem-
pel EQ och Compressor. Du lär dig att lägga surroundljud, 
färgkorrigera och använda fi lter som Chroma Key.

245 sidor | Artnr 3089 | ISBN 978-91-7531-005-3 | 346 kr128 sidor | Artnr 4032 | ISBN 978-91-7531-007-7 | 287 kr 

Medieproduktion, Animation, Film- och tv-produktion

MUSIKREDIGERING
Genom den här boken får du tips och idéer om hur du 
kan spela in och redigera musik. Du lär dig bland annat 
att hantera dina musikfi ler, sätta ihop spellistor, fi ltrera 
bort bakgrundsljud från egen musik och hämta din 
musiksamling från en annan dator. I boken används gratis-
programmet Audacity.

72 sidor | Artnr 6260-D | ISBN 978-91-7882-762-6 | 229 kr

Medieproduktion 1 & 2

Film- och tv-produktion 1 & 2,
Filmproduktion, Tv-produktion

Medieproduktion 1 & 2

Medieproduktion 1 & 2

Film- och tv-produktion 1 & 2,
Filmproduktion, Tv-produktion
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WEBB

DREAMWEAVER CS6 GRUNDER
Med den här boken lär du dig grunderna i programmet. 
Du lär dig om hur du kan sätta färg på olika delar av 
webbsidorna, samt skapa mallar, ramar och länkar. Boken 
tar också upp grunderna i CSS så att du lättare ska förstå 
dess potential. Du får också kunskap om hur webbsidorna 
kan föras över till en server med programmets verktyg för 
fi löverföring. Med dialogrutan Platskonfi guration skapar 
du enkelt en lokal webbplatsmapp som förenklar fi löver-
föringen till webbservern. Boken kan användas för både 
pc och Mac.

VISUAL WEB DEVELOPER 2005 
EXPRESS EDITION
Bygg dynamiska webbplatser utan tidigare 
erfarenhet av programmering. Denna bok
innehåller mängder av konkreta gör det 
själv-övningar och många illustrerade 
exempel. Den är praktiskt inriktad och 
ger dig en snabbstart i hur du använder 
några av de mest uppskattade funk-
tionerna på webben för att bygga webb-
platser. Upptäck bland annat hur du kan 
använda dra och släpp-metoden för att 
lägga till text, bilder och andra objekt till 
en webbsida. 

XML – XML, DTD:ER OCH XSL
XML lär ut grunderna och de kring-
liggande tekniker som du behöver känna 
till för att använda XML, DTD:er och CSS.
DTD:er används för att bestämma vilka 
märken som får användas i XML-
dokument. XSL och CSS används för att 
formatera XML samt för att transformera 
informationen mellan olika system. Du 
får lära dig att generera XML från en 
databas och att skapa XML-dokument 
baserat på information från ett HTML-
formulär. 

WEBBDESIGN
Med boken Webbdesign lär du dig att skapa bra webbsidor. 
I boken varvas teori och praktik vilket är stimulerande och 
underlättar inlärningen. Du får bland annat lära dig att 
formatera text, skapa listor och tabeller, infoga bild, ljud 
och video på webbsidorna, om länkar, ramar och formulär. 
Du lär dig vad du bör tänka på när det gäller struktur och 
disposition av webbsidorna. Du får kunskap om de mer 
avancerade områdena som bland annat DHTML, CGI, 
ASP, SSI och Java. Du lär dig också om vilka lagar som 
gäller på Internet. 

Gränssnittsdesign

Webbutveckling 1

JAG UPPFANN INTERNET
I en CNN-intervju den 9 mars 1999 sa Al Gore (dåvarande vice-president) att han 
under sin period i kongressen hade tagit initiativet till att skapa Internet. Gore har 
på senare år förlöjligats för detta och man påstår att han skryter med att ha upp-
funnit miljön. Men faktum är att bland andra en av Internets verkliga skapare, Vint 
Cerf, har bekräftat att kongressmannen Gore redan på 70-talet var en drivande 
och aktiv förespråkare av snabb telekommunikation.

176 sidor | Artnr 3085 | ISBN 978-91-7207-986-1 | 287 kr 272 sidor | Artnr 1222-S | ISBN 978-91-85103-94-2 | 329 kr

204 sidor | Artnr 6204-D
ISBN 978-91-7882-694-0 | 279 kr

260 sidor | Artnr 6067-D
ISBN 978-91-7882-562-2 | 279 kr

Näthandel 1 & 2

Gränssnittsdesign

Webbutveckling 1

Näthandel 1 & 2

tionerna på webben för att bygga webb-Webbutveckling 1 & 2
informationen mellan olika system. Du 
får lära dig att generera XML från en 
databas och att skapa XML-dokument 

Webbutveckling 1 & 2
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Webbteknik, Näthandel, Gränssnittsdesign

XML-PROGRAMMERING
XML är ett format för att hantera 
information på Internet. Den här boken 
går igenom avancerade tekniker som 
visar hur du formaterar, navigerar och 
manipulerar XML på olika sätt. För att du 
ska kunna ta till dig innehållet bör du ha 
kunskaper om HTML, XML, CSS, ASP 
samt PHP. Tyngdpunkten ligger på hur 
ASP och PHP kan användas tillsammans 
med XML.

MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET
Den här boken vänder sig till dig som vill göra affärer på 
Internet. Du får kunskap om olika elektroniska affärer och 
affärsmodeller på Internet samt hur du kan starta din egen 
webbshop. Du får också kunskap om grundläggande 
marknadsföring på Internet. 

128 sidor | Artnr 6221-D | ISBN 978-91-7882-716-9 | 229 kr

252 sidor | Artnr 6074-D
ISBN 978-91-7882-567-7 | 279 kr

samt PHP. Tyngdpunkten ligger på hur 
ASP och PHP kan användas tillsammans Webbutveckling 1 & 2

Näthandel 1 & 2

Det fi nns bara 
ett knep inom 
programmering, 
och det är att an-
vända en bit kod 
som någon annan 
redan har skrivit.
Citatet är hämtat från boken Binding 
time av Mark Halpern (1990) och det är 
Bill Gates (Microsoft) som lär ha sagt det.

’’
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PROGRAMMERING

PROGRAMMERING VISUAL C++ 2008 
Praktiska exempel och realistiska övningar gör det enkelt 
att lära sig programmering från grunden. I boken får du lära 
dig att skapa egna körbara fi ler – vissa enkla, andra mer 
avancerade. Objektorientering ligger dock utanför ramarna 
för boken. Kod visas både i textform och bildform för extra 
tydlighet. Du lär dig att skapa medelstora, avancerade 
projekt där du själv väljer om du vill inkludera grafi k. 
Boken är lämplig för kurser i C++ som ska ge kunskaper i 
programmering och systemering. 

PROGRAMMERING 
FÖRDJUPNING VISUAL C++ 2008 
Författaren, med 10 års yrkeserfarenhet
som programmerare, presenterar nog-
grant hur kod och projekt bör läggas upp 
från starten. Boken lämpar sig för kurser 
i C++ som ska ge fördjupade kunskaper 
inom programmering och systemering. I 
boken lär du dig bland annat att skapa 
avancerade projekt med de snabbaste
sorterings- och sökalgoritmerna, nätverks-
programmering (med TCP/IP) och 
programmering för OpenGL (3D). I slutet 
av kursen kommer du också att få prova 
på objektorienterad C++.

LÄRA GENOM ATT GÖRA
I våra böcker varvas de teoretiska delarna med praktiska 
övningar. Övningarna är av varierande svårighetsgrad och fi lerna 
till övningarna laddar du ner utan kostnad från vår webbplats 
docendo.se. Våra böcker har nästan alltid spiralbindning för att 
boken ska ta så lite plats som möjligt bredvid datorn.

PROGRAMMERING JAVA 
Författaren, med många års yrkeserfarenhet inom 
programmering, visar här noggrant hur kod och projekt 
bör utformas. En hel del teori, många praktiska exempel 
och realistiska övningar gör att eleven får möjlighet att lära 
sig programmering från grunden. I boken får du lära dig 
att skapa egna körbara fi ler. Kod visas både i textform 
och bildform för extra tydlighet. Utvecklingsverktyget som 
används är programmet NetBeans IDE 6.8, men det går 
att använda andra för ändamålet lämpliga program. 

PROGRAMMERING 
FÖRDJUPNING JAVA
Den här boken lämpar sig för fördjupnings-
kurser i Java. Successivt kommer du att
få prova på objektorienterad program-
mering med Java. Efter att ha gått igenom 
boken kan du skapa avancerade projekt 
med de snabbaste sorterings- och
sökalgoritmerna. Du får också en kort
introduktion till nätverksprogrammering 
(med TCP/IP) som du kan använda för
att skapa program som kan kommun-
icera över hela världen. I slutet av boken 
ges det även tillfälle att prova program-
mering för OpenGL (3D).

160 sidor | Artnr 1257 | ISBN 978-91-7207-964-9 | 329 kr 136 sidor | Artnr 1259 | ISBN 978-91-7207-966-3 | 329 kr

112 sidor | Artnr 1258
ISBN 978-91-7207-965-6 | 346 kr

121 sidor | Artnr 1260
ISBN 978-91-7207-967-0 | 346 kr

Programmering 1 Programmering 1

Programmering 2 ges det även tillfälle att prova program-
mering för OpenGL (3D).Programmering 2
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Programmering

SPELPROGRAMMERING
Boken visar hur du gör fl era olika spel, 
både i 2D och 3D. Du kommer skapa 
spel som går att spela och som du kan 
sprida vidare. För att få så bra utbyte 
av boken som möjligt bör du ha grund-
läggande kunskaper i programmering 
med C++. Den här boken passar särskilt 
bra på gymnasiet i Programmering 2 
då CDX är objektorienterat, men även i 
introduktioner till spelprogrammering och 
OpenGL på högskolan.

VISUAL BASIC 2005
Bygg din egen webbläsare, program för 
väderprognoser och andra roliga och
användbara program. Du behöver inte ha 
någon tidigare erfarenhet av program-
mering. Boken innehåller mängder av 
konkreta gör det själv-övningar och 
illustrationer. Den är praktiskt inriktad och 
ger en snabb, bra och rolig introduktion 
till hur du går tillväga för att att skapa dina
egna Windows-program. All nödvändig 
programvara ingår i fullversion på den 
medföljande cd:n.

De tre dygder en programmerare 
behöver är lättja, otålighet 
och övermod.
Detta skriver Larry Wall i sin första bok om programspråket Perl.

CODE – det dolda språket i datorns 
maskin- och programvara
Vad har fi cklampor, en brittisk invasion, svarta katter och 
gungbrädor med datorer att göra. Med hjälp av saker du 
hittar runt omkring dig och system som morsealfabetet 
och punktskriften, berättar författaren om datorns inre 
hemligheter och andra ”smarta” maskiner. Boken är rikt 
illustrerad och skickligt berättad. Den får dig att förstå 
dagens datorer, digital media och Internet. Oberoende av 
vilken bakgrund du har kommer Code att charmera dig 
och kanske till och med väcka ditt teknikintresse. Boken 
är skriven av den välkände programmeringsgurun Charles 
Petzold och är översatt till svenska.

420 sidor | Artnr 95023-D | ISBN  978-91-7882-539-4 | 279 kr

222 sidor | Artnr 6203-D 
ISBN 978-91-7882-693-3 | 279 kr

285 sidor | Artnr 6213-D
ISBN 978-91-7882-724-4 | 379 kr

’’

Programmering 1 & 2

ger en snabb, bra och rolig introduktion 
till hur du går tillväga för att att skapa dina
egna Windows-program. All nödvändig 

Programmering 1 & 2 Programmering 2
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DATORTEKNIK

DATORTEKNIK
Den här boken ger dig på ett överskådligt sätt kunskaper 
om hur olika system och komponenter fungerar inom 
dator- och kommunikationsområdena. Du får bland annat 
lära dig om installation och konfi gurering av datorer i 
nätverk, applikationsprogram, skrivare och andra enheter. 
Begrepp som fi ler, fi lformat, komprimering och kryptering 
förklaras och även rutiner för säkerhetshetskopiering och 
installation av virusskydd. Boken är skriven utifrån Skol-
verkets riktlinjer för kurserna Datorteknik 1a och b

IT-STÖD WINDOWS 7
Det här är boken för alla som använder en dator på arbets-
platsen eller i hemmet. Boken redogör för hur en dator 
fungerar och du får bland annat lära dig skillnader mellan 
hårdvara och mjukvara, utföra enklare installationer samt 
om olika typer av programvaror och tips på vad de kan 
användas till. Du får också lära dig praktiska uppgifter 
såsom bränna cd-skivor, packa och packa upp fi ler samt 
skapa pdf-fi ler. Vi tittar också på olika typer av nätverk samt 
hur du planerar och bygger ett. Boken fungerar även för Vista.

Kunskaper om 
uppbyggnad 
och funktion hos 
datorer, dator- och 
kommunikations-
system samt olika 
typer av nätverk.
Texten är hämtad från Skolverkets 
ämnesbeskrivning till Dator- och 
kommunikationsteknik.

206 sidor | Artnr 1248-S | ISBN 978-91-7207-918-2 | 329 kr

Datorteknik 1a

182 sidor | Artnr 1262 | ISBN 978-91-7531-004-6 | 329 kr

’’
ALLMÄN IT-KUNSKAP
Det här är en bok för dig som behöver bättra på
dina kunskaper inom informationsteknik (IT). Du kommer
bland annat att gå igenom vad hårdvara och mjukvara är, 
vad de olika delarna i datorn är såsom centralenhet och 
processor samt vad kringutrustning är, till exempel pekdon, 
skrivare och lagringsmedia. Du får också lära dig skillnaden 
mellan operativsystem och tillämpnings-program, om olika 
typer av nätverk, Internettjänster, arbetsmiljö, ergonomi 
samt olika säkerhetsfrågor och dataskyddslagar.

80 sidor | Artnr 1331 | ISBN 978-91-7207-963-2 | 209 kr

Datorteknik 1a

Datorteknik 1a & 1b
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Dator- och kommunikationssteknik

WINDOWS 7 E-KURS
För att kunna använda datorn på ett effektivt sätt 
behöver man känna till grunderna i operativsystemet. 
I denna interaktiva kurs lär du dig bland annat om fi ler, 
fi lformat och mappar, om fönsterhantering, hur du ställer 
in Windows efter dina önskemål samt hur du använder 
systemverktygen. Du kommer också att få lära dig om 
fl era roliga och användbara nyheter i Windows 7. Produkten 
innehåller förkunskapstest, interaktiva kurser, övnings-
uppgifter med facit, examenstest, sakord samt berättar-
röst. Produkten kan även köpas som online-utbildning.

GRUNDLÄGGANDE 
DATORKUNSKAPER
Detta ämne ska ge eleven en grund för att 
kunna arbeta med installationer av hård- och 
mjukvara. Detta förutsätter att eleven har grund-
läggande IT-kunskaper och kunskaper i operativ-
systemet. Vi har fl era böcker och e-kurser där 
eleven självständigt kan lära sig detta.

E-kurs | Artnr 10059 | ISBN 978-91-85437-92-4 | 495 kr

WINDOWS 7 FÖRDJUPNING
Kan du redan grunderna i Windows 8 och vill lära dig mer 
avancerade funktioner är det här en bok för dig. I boken 
går vi bland annat igenom hur du anpassar Windows 
och skrivbordet samt använder Kontrollpanelen. Vi tittar 
också på hur du installerar appar och program, hur du kan 
skydda din dator, hur du installerar enheter och hanterar 
nätverk. I slutet av boken får du lära dig att använda 
den automatiska säkerhetskopieringen samt olika 
administrationsverktyg i Windows.

188 sidor | Artnr 1339 | ISBN 978-91-7531-001-5 | 329 kr

Datorteknik 1a

WINDOWS 8 GRUNDER
Med den här boken lär du dig grunderna i Windows 8. Allt 
ditt arbete utgår från den helt nya startskärmen, som ser 
likadan ut oavsett om du arbetar på en stationär dator, 
bärbar dator eller surfplatta. Du får lära dig att öppna och 
använda appar, visa skrivbordet och hantera fönster samt 
surfa på webben. I boken går vi även igenom hur du arbetar 
med bibliotek, mappar och fi ler, samt använder apparna 
E-post, Kalender och Kontakter. Slutligen kommer du få 
lära dig att anpassa Windows.

168 sidor | Artnr 1338 | ISBN 978-91-7531-000-8 | 279 kr 

Datorteknik 1a

Datorteknik 1a
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OFFICE-PAKETET

DATORKUNSKAP OFFICE 2010
Den här boken ger dig grundläggande kunskaper inom 
IT, Windows och Microsoft Offi ce 2010. Du lär dig bland 
annat om persondatorer, nätverk, Internet, datasäkerhet, 
lagstiftning, ergonomi och miljö. Som användare får du även 
arbeta praktiskt med fi lhantering i Windows (version 7 och 
Vista), ordbehandling med Word, grafi sk presentation med 
PowerPoint, kalkylering med Excel, registerhantering med 
Excel, informationssökning med webbläsaren Internet 
Explorer samt e-posthantering. 

Information och kommunikation 1 & 2, 
Programhantering

320 sidor | Artnr 1255 | ISBN 978-91-7207-937-3 | 329 kr322 sidor | Artnr 1261 | ISBN 978-91-7207-976-2 | 329 kr

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
OFFICE 2010
Den här boken är skriven utifrån de riktlinjer som ligger till 
grund för kursen Information och kommunikation 1 (GY2011). 
Du får grundläggande kunskaper i Offi ce 2010 och 
Windows 7 och du arbetar praktiskt med fi lhantering 
och informationssökning samt med att utforma kalkyler, 
bildpresentationer, register, dokument med mera. Boken 
tar också upp sociala medier, datasäkerhet, lagstiftning, 
arbetsmiljö och ämnet kommunikationsteori.

Administration 1 & 2

IT i vård och omsorg

Information och kommuniktion 1 
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Information och kommunikation, Administration, IT i vård och omsorg

OFFICE 2010 - E-KURS
Denna interaktiva kurs är en grund-
utbildning i de tre Offi ce-programmen 
Word, Excel och PowerPoint 2010. Du får 
bland annat lära dig att skapa och spara 
fi ler, skriva ut, formatera text och infoga 
bilder i samtliga program. Du kommer
också att få lära dig att använda formler
och funktioner, autofi lter, automatiska
funktioner, sidnummer, teman, formgivnings-
mallar, diagram och mycket mer.

968 sidor | Artnr 6494 | ISBN 978-91-7531-002-2 | 649 kr 

KOMPETENSBEVIS INFÖR YRKESLIVET
Datakörkortet ECDL är en internationellt erkänd certifi ering av hög kvalitet, 
utformad, validerad och godkänd av experter från hela världen. Examinationen 
består av sju delprov som ska avläggas hos ett auktoriserat testcenter. Syftet 
med Datakörkortet är bland annat att främja och uppmuntra grundläggande 
datorkunskap hos alla. Du hittar mer information om ECDL och var du hittar 
ditt auktoriserade testcenter på ECDL Sveriges webbplats: www.ecdl.se.

ECDL OFFICE 2010 (WINDOWS 8, ACCESS)
Denna bok består av två delar och går igenom grund-
begreppen inom IT, vad en persondator är, hur du använ-
der datorn och hanterar fi ler samt hur du arbeta med de 
vanligaste och mest användbara programmen i Offi ce-
paketet. Innehållet i boken överensstämmer med kun-
skapskraven i ECDL Sveriges Syllabus 5 och förbere-
der dig för ECDL Datakörkortet. Datakörkortet är ett kom-
petensbevis som är giltigt i fl era länder. Följande delar ingår: 
Allmän IT-kunskap, Windows 8, Word 2010, Excel 2010, 
Access 2010, PowerPoint 2010 samt Outlook 2010.

ECDL OFFICE 2010 - E-KURS
Följande delar ingår i kursen: Allmän IT-
kunskap, Windows 7, Word 2010, Excel 
2010, Excel 2010 Registerhantering, 
PowerPoint 2010, Outlook 2010. Inne-
hållet överensstämmer med kunskaps-
kraven för ECDL och förbereder dig för 
ECDL Datakörkortet. Produkten inne-
håller förtest, interaktiva kurser, övnings-
uppgifter med facit, examenstest, sakord 
med länkar samt berättarröst.

E-kurs | Artnr 10078
ISBN 978-91-7207-960-1 | 1495 kr

E-kurs | Artnr 10061
ISBN 978-91-85437-99-3 | 995 kr

... att eleverna ut-
vecklar förmåga att 
använda programvaror 
för kommunikation, text-
behandling, kalkylering, 
registerhantering, grafi sk
presentation och 
informationssökning.
Texten är hämtad från Skolverkets ämnes-
beskrivning av Information och kommunikation.

’’

Information och 
kommunikation 1 & 2, 
Programhantering

Administration 1 & 2

IT i vård och omsorg

Information och kommunikation 1 & 2, 
Programhantering

Administration 1 & 2

IT i vård och omsorg

Information och 
kommunikation 1 & 2, 
Programhantering

Administration 1 & 2

IT i vård och omsorg
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E-KURSER I
Med våra interaktiva kurser i blan

d annat Word, Excel och PowerPoint lär sig eleven att 
hantera de olika programmen genom att lyssna, läsa 
och göra.  Kurserna fi nns både på webben och på cd. 
För mer information, se respektive program 
på vår hemsida www.docendo.se.

MAC FÖR ALLA – OS X MOUNTAIN LION
Detta är en bok för dig som snabbt vill lära dig att hantera din 
Mac. Boken är anpassad för OS X Mountain Lion. Vi börjar 
med att titta på skrivbordet, hur du hanterar fönster och hur 
du startar program via Finder, Dock och Launchpad. I boken 
kommer du bland annat att få bekanta dig med Safari, lära 
dig hur du använder Finder för att hantera mappar och fi ler 
samt hur du med hjälp av sökfunktionen Spotlight lättare 
hittar rätt objekt. 

POWERPOINT 2011 FÖR MAC
Det här är boken för dig som vill lära dig grunderna i 
PowerPoint 2011 för Mac. Boken tar steg för steg upp de 
viktigaste funktionerna i programmet och du lär dig hur du 
infogar texter, bilder, organisationsscheman, tabeller och 
diagram i din presentation och hur du formaterar dem på 
bästa sätt. Du får även lära dig att skapa bildspel med 
hjälp av fördefi nierade övergångar och animeringar. Till 
boken hör många övningar i varierande svårighetsgrad

EXCEL 2011 FÖR MAC
Det här är boken för dig som vill lära dig grunderna i Excel 
2011 för Mac. Boken tar steg för steg upp de viktigaste 
funktionerna i programmet och du lär dig snabbt att skapa 
och spara arbetsböcker. Du får lära dig att formatera 
text och tal, infoga formler och funktioner, arbeta med 
diagram och tabeller, sortera data samt om olika typer av 
cellreferenser. Boken innehåller många övningar som ger 
nödvändig träning.

MAC Dator- och kommunikationsteknik, Information och kommunikation, Administration

Administration 1 & 2

Information och 
kommunikation 1 & 2, 
Programhantering

Datorteknik 1a

Administration 1 & 2

Information och 
kommunikation 1 & 2, 
Programhantering

224 sidor | Artnr 6304 | ISBN 978-91-7207-988-5 | 234 kr

144 sidor | Artnr 1336 | ISBN 978-91-7207-975-5 | 279 kr

119 sidor | Artnr 6283-D
ISBN 978-91-7882-799-2 | 279 kr

144 sidor | Artnr 1335 | ISBN 978-91-7207-974-8 | 279 kr

WORD 2011 FÖR MAC
Vill du lära dig grunderna i programmet Word 2011 för 
Mac är det här boken för dig. Boken tar steg för steg upp 
grundfunktionerna i programmet och du lär dig snabbt att 
skapa, spara och skriva ut dokument, formatera text och 
att arbeta med tabeller och tabbar. Du får även lära dig att 
infoga sidhuvud och sidfot samt infoga och hantera bilder. 
Bokens många övningar ger också en bra och allsidig 
träning i programmet.

135 sidor | Artnr 1334 | ISBN 978-91-7207-973-1 | 279 kr

Administration 1 & 2

Information och 
kommunikation 1 & 2, 
Programhantering
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PROJECT 2010 GRUNDER
Den här boken ger dig grundläggande kunskaper om 
Project 2010. Vi går igenom hur du lägger till aktiviteter 
och resurser, samt skapar sammanfattningsaktiviteter 
och samband mellan aktiviteter. Du lär dig även att tilldela 
resurser och kontrollera eventuella överbeläggningar. Genom 
att använda Project till dina projekt kommer du få lättare 
att nå ett lyckat projektresultat. I boken varvas teoridelar 
med övningar och dina kunskaper byggs successivt upp.

136 sidor | Artnr 1328 | ISBN 978-91-7207-947-2 | 279 kr

PROJECT 2007
Den här boken ger dig grundläggande kunskap om och 
god överblick i Microsoft Project 2007. Du kommer lära dig 
grunderna i att skapa, organisera, förändra och rapportera 
dina projekt. Utöver detta kommer du att kunna nå djupare 
i resursplanering och effektivisering av dina projektplaner. 
Resurserna är en viktig del av projektarbetet och du 
kommer lära dig hur du tilldelar resurser och planerar för 
dessa, samt hur en god budgetöverblick skapas.

120 sidor | Artnr 6264-D | ISBN 978-91-7882-770-1 | 279 kr

Metoder för planering, genom-
     förande, presentation och 
         utvärdering av projekt. 
        Texten är hämtad från Skolverkets ämnes-
       beskrivningen till kursen Administration 2.

’’
PROJEKT Administration, Gränssnittsdesign

Administration 1 & 2

Gränssnittsdesign

Administration 1 & 2

Gränssnittsdesign
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TITELREGISTER

A
Acrobat XI Grunder 6
Acrobat, tidigare versioner, se docendo.se
Allmän IT-kunskap 14

C
CODE – det dolda språket i datorns maskin-  
och programvara 13

D
Datorkunskap Office 2010 16
Datorkunskap Office, tidigare versioner, se docendo.se
Datorteknik 14
Digitalfoto för alla 5
Digitalfotografering för alla 5
Dreamweaver CS6 Grunder 10
Dreamweaver, tidigare versioner, se docendo.se

E
ECDL Office 2010 – E-kurs 17
ECDL Office 2010 (Windows 8, Access) 17
ECDL Office, tidigare versioner, se docendo.se
Excel 2011 för Mac 18
Excel, se docendo.se
Färglära 7

F
Final Cut PRO X GrundER 9
Flash CS6 Grunder 8
Flash, tidigare versioner, docendo.se
Fotografera djur och natur med din digitalkamera 5

I
iLife 8
Illustrator CS6 Grunder 4
Illustrator, tidigare versioner, se docendo.se
InDesign CS6 Grunder 6
InDesign CS6 Fördjupning 6
InDesign, tidigare versioner, se docendo.se
Information och kommunikation 16
IT-stöd Windows 7 14

M 
Mac för alla  – OS X Mountain Lion 18
Mac OS X (Snow Leopard, Lion), se docendo.se
Marknadsföring på Internet 11
Multimedia 8
Musikredigering   9

N
Naturfotografens digitala resa 5

O
Office 2010 – E-Kurs 17
Office, tidigare versioner, se docendo.se
Open Office 16

P
Personfotografering med digitalkamera 5
Photoshop CS6 Grunder 4
Photoshop CS6 Fördjupning 5
Photoshop, tidigare versioner, se docendo.se
Photoshop Elements 11 Grunder 4
Photoshop Elements 11 Fördjupning 5
Photoshop Elements, tidigare versioner, se docendo.se
PowerPoint 2010 E-kurs 3
PowerPoint 2010 Grunder 3
PowerPoint 2011 för Mac 3, 18
PowerPoint, tidigare versioner, se docendo.se
Premiere Elements 11 Grunder 9
Premiere Elements, tidigare versioner, se docendo.se
Programmering Java  12
Programmering Java Fördjupning 12
Programmering Visual C++ 2008  12
Programmering Visual C++ 2008 Fördjupning 12
Project 2010 Grunder 19
Project, tidigare versioner, se docendo.se
Publisher 2010 Grunder 7
Publisher, tidigare versioner, se docendo.se

S
Spelprogrammering 13

V W
Visual Basic 2005 13
Visual Web Developer 2005 Express Edition 10
Webbdesign 10
Windows 7 – E-Kurs 15
Windows 8 Grunder 15
Windows 8 Fördjupning 15
Windows, tidigare versioner, se docendo.se
Word 2010 E-Kurs 2
Word 2010 Grunder 2
Word 2010 Fördjupning 2
Word 2011 för Mac 2, 18
Word, tidigare versioner, se docendo.se

X
XML-programmering 11
XML – XML, DTD:er och XSL 10



docendo.se docendo.se 21

F-PRISER
F-priserna som visas i läromedelskatalogen är exklusive 
moms  och frakt. Moms på böcker tillkommer med 6 %. 
Moms på interaktiva cd-produkter och övrig e-learning 
tillkommer med 25 %. F-priserna gäller för skolor, ut-
bildningsföretag, studieförbund, bokhandlare och 
övriga återförsäljare.

BETALNING
30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen 
debiteras dröjsmålsränta.

LEVERANS
Vi använder postens företagspaket. Vid beställning 
före klockan 12 sker normalt leverans innan klockan 16 
påföljande arbetsdag. 

SKADOR OCH FELAKTIGA LEVERANSER
Levererade varor ska omedelbart efter mottagandet 
kontrolleras. Vid transportskada är mottagaren skyldig 
att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, kon-
takta kundtjänst. Om kolli saknas, ska detta anges på 
fraktsedeln, innan kvittens sker. Vid felaktig vara eller 
leverans, kontakta kundtjänst.

VÄLKOMMEN MED FRÅGOR
När det gäller kundnummer, beställningar, leveranser eller 
andra frågor är du alltid välkommen att kontakta 
vår kundtjänst.

Telefon: 031-748 38 00 

E-post: info@docendo.se

Webbplats: docendo.se

KÖPVILLKOR



DOCENDO AB

Stora Åvägen 19 B 
436 34 Askim

Telefon: 031-748 38 00

Fax: 031-748 38 20

E-post: info@docendo.se

docendo.se


