Dyhr Support
Tæmmer din Mac og dit sprog

Hos Dyhr Support kan du få hjælp med
Din Mac, hvad enten det drejer sig om programmer, der driller,
eller installation af ny hardware.
Din iPad og din iPhone. Vi tilbyder undervisning og hjælp til alt
fra den første opsætning til avancerede formål.
Dit sprog i form af sproglig vejledning og korrekturlæsning
på små som store projekter.
Kontakt os for en uforpligtende snak om dit behov.

Sebastian Adorján Dyhr
Kirkestræde 11,
4296 Nyrup
Tlf: 86 25 10 59 / mobil: 20 27 26 67

http://www.dyhrsupport.dk
sebastian@dyhrsupport.dk
Uddannet lingvist 2001,
Macbruger siden 1994.

iPad-, iPhone- og Macsupport

Er du den lykkelige ejer af en iPhone eller en iPad, og vil du gerne
have synkroniseret dine kontakter med din Mac, dele kalenderaftaler med din familie eller have adgang til dine dokumenter på både
iPad og Mac, så du kan skrive på dem begge steder?
Er du stødt på et problem med et af dine programmer?
Har du brug for en større harddisk eller mere RAM?
Hos Dyhr Support har vi lang erfaring med at hjælpe Applebrugere
med alskens spørgsmål, og vi løser problemerne med et smil.
Mange spørgsmål klares nemt over telefon eller e-mail; mens andre
kræver, at vi ser din skærm og bruger dit tastatur; men det kan gøres
via fjernbetjening f.eks. via iChats indbyggede funktion.
Vi kan også mødes og få din iPhone, iPad eller Mac og dig på besøg
til en behandling af problemet eller til undervisning i brug af specifikke programmer eller Mac generelt.
Dyhr Support tilbyder også holdundervisning på alle niveauer f.eks.
med fokus på brugen af iPad i undervisningen i Folkeskole og Gymnasium.
Få bl.a. hjælp til:
• opsætning af netværk
• integration af googlemail og -kalender
med Mail og iCal
• installation af antivirusprogrammer
• backup
m.m.m.

Sprog og korrektur

Hos Dyhr Support hjælper vi med bl.a. korrekturlæsning af annoncer,
reklametekster, tryksager, specialer, opgaver m.v.
Er du ved at skrive en bog?
Skriver du opgave på din uddannelsesinstitution?
Laver du reklamer eller annoncer?
Hos Dyhr Support læser vi korrektur på det rent tekstmæssige i form
af stavning, kommasætning og udtryksform, ligesom vi også ser på
materialets opsætning i form af typografier, illustrationer m.v., så dit
materiale kan fremstå som et hele.
Kontakt os uforpligtende for en samtale om dine behov.

Vi tilbyder korrektur af
• specialer
• opgaver på ungdomsuddannelser
• opgaver på videregående uddannelser
• bøger
• reklamer
• annoncer
m.v.

Samarbejdspartnere

Dyhr Support har et bredt netværk af samarbejdspartnere inden for
mange områder.
Naturligvis tekstforfattere, illustratorer og web-udviklere; men også
kokke, håndværkere og musikere, som sammen kan give dig en hjælp
ende hånd med både store og små opgaver.

