LINUX MINT

-ett fritt alternativLinux Mint är ett linuxbaserat och fritt operativsystem som är perfekt för dig och din
dator. Det innehåller alla program du behöver – webbläsare, e-postprogram, ordbehandling, presentation, kalkylprogram, bildredigering och mycket mer. Enkelt, säkert
och helt utan kostnad.
Så varför betala stora pengar för operativsystem och program till din dator när du kan få
allt detta gratis? Köper du en ny dator finns antagligen ett Windows operativsystem
redan installerat i datorn, men detta är något som du redan indirekt betalt för och som
ligger inbakat i priset du får betala. Detta skall få kunderna att tro att Windows och dess
program är det enda som fungerar på din dator. Helt fel! Vill du sedan ha program för
ordbehandling, kalkyler, presentationer, bilder och annat är du tvungen att ta upp plånboken igen.
Alltid gratis
Linux Mint är och kommer alltid att vara gratis. Du betalar inga licensavgifter och inga
licensnycklar. Det är heller inga program som behöver registreras någonstans, och inga
uppgifter om ditt datoranvändande skickas vidare.
Du kan ladda ner, använda och dela med dig av Linux Mint till dina vänner, din familj, i
skolan eller till ditt företag helt kostnadsfritt och helt lagligt.
Glöm det där med virus
Linux Mint är designat med din säkerhet i åtanke. Virus, maskar och spionprogram är i
det närmaste okända. Du får automatiskt säkerhetsuppdateringar direkt till din dator.
Linux Mint har allt du behöver.
När Linux Mint är installerat finns alla grundläggande program med från början och är
klara att använda.
Snabb installation
Linux Mint har en snabb och enkel grafisk installation. På en vanlig dator tar installationen i normalfallet bara ca 25 minuter. Allt du behöver för att komma igång finns på en
DVD som innehåller en komplett arbetsmiljö. Ytterligare programvaror finns tillgängliga
via ett par musklick.

Stort programutbud
Det finns massor av gratis program för Linux Mint. Några exempel är: LibreOffice, ett
komplett officepaket för ordbehandling, kalkyler, presentationer och databaser.
Evolution, ett lika komplett paket för e-post, kontakter, kalender, uppgifter och memon.
Webbläsare av olika typer, där Firefox är det mest använda. Fotohanteraren Shotwell för
dina bilder, bildredigeraren Gimp, mediaspelaren VLC, musikspelaren Banshee, skivbrännaren Brasero, videoredigeraren Pitivi, program för filmuppspelning och ljudinspelning, samt en hel del trevliga spel och tillbehör. Allt detta är helt gratis!
Prova på och testa!
Installationsskivan fungerar också som en så kallad live-DVD. Starta datorn med skivan i
och provkör Linux Mint. Ingenting ändras i din dator. När du är klar tar du bara ur skivan
och startar om datorn så fungerar allt som vanligt igen.
Hjälp och support
Får du problem så finns det alltid hjälp att tillgå inbyggt i systemet, på Internet och via
http://linuxmint.se. Här finns användargrupper som hjälper dig via forum, e-post och
chatt.
På svenska och andra språk
Föredrar du något annat språk, så finns Linux Mint översatt till många olika språk och har
användargrupper runt om i världen.

Välkommen till gemenskapen!
All information om hur du hämtar och installerar Linux Mint finner du på:

http://linuxmint.se

