A szerzőkről
Joyce Cox
Joyce 25 éve foglalkozik műszaki tárgyú oktatóanyagok készítésével
nem műszaki irányultságú hallgatók számára. Több Office- és Windowsfelhasználói könyv szerzője. Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)
alelnöke. Az Online Press elnöke és fontos szerzője volt. Munkája során
kifejlesztette a Quick Course számítógépes oktatókönyv-sorozatot kezdő
és haladó felnőtt hallgatók számára. A Microsoft Press első szerkesztőségi vezetője, a Sybex szerkesztője, és a Kaliforniai Egyetem egyik szerkesztője volt. Joyce és férje, Ted a Washington állambeli Bellevue belvárosában élnek, és amilyen gyakran csak tehetik, megszöknek a Cascadehegység lábainál fekvő nyaralójukba.

Curtis Frye
Curt Frye szabadúszó szerző, és a Microsoft Office Excel területén végzett
munkássága eredményeként a Microsoft Most Valuable Professional cím
tulajdonosa. Az Oregon állambeli Portland-ben él, és nyolc Microsoft Press
könyv szerzője, többek között a Microsoft Office Excel 2007 Step by Step, a
Microsoft Office Access 2007 Plain & Simple, a Microsoft Office Excel 2007
Plain & Simple, és a Microsoft Office Small Business Accounting 2006
Step By Step című könyvek fűződnek nevéhez. A Microsoft Work Essentials webhelyen is sok cikket publikált. Mielőtt 1995 júniusában elkezdett
írni, négy évig a MITRE Corporation fegyverkereskedelmi elemzője, majd
egy évig a Digital Gateway Systems internetszolgáltató kereskedelmi és
marketingigazgatója volt. Curt kitüntetéssel szerzett diplomát politikai
tudományokból a Syracuse Egyetemen 1990-ben. Amikor nem az írással
foglalatoskodik, Curt a ComedySportz Portland című műsorban lép fel
rögtönzött kabaréműsorával.

Steve Lambert
Steve 18 cím szerzője. Könyveinek többsége Microsoft-alkalmazásokról
szól. Az Online Publishing and Programming Solutions, Inc. (OP2S) elnökeként több, a tananyagok létrehozására és megtekintésére szolgáló
eszközök fejlesztését vezette. Steve az internet és fejlett számítógépes
technológiák lehetőségeit kihasználva otthonról dolgozik – tízholdas
farmjáról az Olympic-félszigeten. Amikor nem műszaki dolgokkal foglalkozik, Steve és felesége a farmon tölti idejét, lovagolnak, lovakat képeznek ki, és a lócitromot gyűjtik össze.
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M. Dow Lambert III
Az egyetemi körökben töltött 20 év során Dow 19 társadalomtudományi
kutatással kapcsolatos publikációnak volt szerzője és társszerzője, szociális munkások számára készített tantervet és képzési programokat, és az
emberi viselkedést tanulmányozta. 1995-ben az egyetemi világból a magánszférába került egy kis céghez, amely az idegenforgalom számára foglalási rendszereket fejlesztett és tartott karban. Megtanulta, hogy mi a
különbség a tudományos szaklapok számára készített kutatási beszámolók, és a programozók számára készített műszaki dokumentáció és a cég
által forgalmazott szoftver felhasználói útmutatóinak megírása között.
Szabadidejében Dow és felesége, Marlene madarakat etet és fényképez.

Katherine Murray
Katherine Murray több szakkönyv szerzője, szakterülete a Microsoft Office.
Legújabb, First Look 2007 Microsoft Office System (Microsoft Press, 2006)
című könyve PDF-formátumban ingyen letölthető a Microsoft Office 2007
webhelyéről. Katherine a Microsoft Word 2007 Inside Out és az MSN
Spaces: Share Your Story című könyv társszerzője. Katherine több Microsoft webhelyen állandó munkatárs, és BlogOffice című webnaplójában különböző Microsoft Office-verziókkal kapcsolatban ad tippeket, valamint
újdonságokkal és további információkkal látja el a felhasználókat.
Katherine-t már az 1980-as évek elején lenyűgözték a számítógépek,
amikor férje megvásárolta az Indianapolisba szállított első IBM személyi számítógépek egyikét. Középnyugat-Amerikában él három gyermekével (egyik lánya férjével és újszülött kislányával egy mérföldnyire lakik – Katherine már nagymama), és rengeteg, nem technikai jellegű
hobbija van, például a kertészkedés, a főzés, a dzsessz és a gyermekeivel
játszott Trivial Pursuit.

Joan Lambert Preppernau
Joan több Windows és Office szakkönyv, egyebek mellett a népszerű Microsoft Windows XP lépésről lépésre című könyv szerzője, és részt vállal a
Microsoft az Office 2007 és a Windows Vista minősítő vizsgák anyagainak
összeállításában. Édesapja ölében ülve ismerkedett a számítógépekkel.
Joan széles körű tapasztalatai, amelyek a számítógépes ipar különböző területeiről származnak, nagyban hozzájárulnak szakmai lelkesedéséhez,
hogy érdekes, hasznos és olvasóbarát képzési anyagokat készítsen. Joan
az Online Training Solutions, Inc. (OTSI) elnöke, és lelkes távmunkás. Az
internet hatékonysága és szakmai megszállottsága lehetővé tették Joan
számára, hogy az elmúlt 15 évben Új-Zélandon, Svédországban, Dániában, és az Egyesült Államok több államában is dolgozhasson. A napsütés
örömeinek felfedezése után Joan a közelmúltban a kaliforniai San Diegóban telepedett le férjével Barryvel, és kislányukkal, Trinityvel.
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Online Training Solutions, Inc. (OTSI)
Az OTSI az információs iparban dolgozók és az otthoni számítógép-felhasználók számára tervez és készít Office és Windows oktatási termékeket. Az OTSI-vel kapcsolatos további információkért látogasson el a
www.otsi.com webcímre.
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