


INDHOLDSFORTEGNELSE

Få mere ud af din computer ............................................................................ 5

KAPITEL ET .......................................................................................................
Få mest ud af Windows

7

Udnyt Windows fuldt ud med en Microsoft-konto ............................................... 8
Opgrader til Windows 8.1 og få mere for pengene .............................................. 9
Startskærmen – portalen til dit digitale liv ............................................................. 10
Kvikguide til den nye brugergrænseflade .............................................................. 11
Amuletmenuen – alle de vigtigste funktioner ...................................................... 12
Skrivebordet – den vante arbejdsplads .................................................................. 13
Log på et trådløst netværk ........................................................................................... 14
Sådan tilslutter du en mus eller et tastatur ............................................................ 15
Styr din computers basale funktioner med Fn-tasterne ................................... 16
Sådan bør du lukke din computer ned .................................................................... 17
Arbejd med flere apps på én gang ........................................................................... 18
Gør din startskærm mere personlig .......................................................................... 19
Skift tema og få flotte farver på dit skrivebord ..................................................... 20
Hvis I er flere, der bruger computeren ..................................................................... 21
Beskyt dit barn med familiesikkerhed ...................................................................... 22
Sådan åbner du dine programmer smart ............................................................... 23
Skift hurtigt mellem dine programmer ................................................................... 24

KAPITEL TO .......................................................................................................
Smart og sikker på nettet

27

Smartere på nettet: Google Chrome ........................................................................ 28
Hola! – få adgang til amerikansk Netflix m.v. ........................................................ 29
AdBlock Plus – fri for irriterende reklamer .............................................................. 30
På nettet med touchskærm: Internet Explorer ..................................................... 31
Windows Mail: alle dine e-mails på ét sted ............................................................ 32
Unroll.me – slip én gang for alle for nyhedsbrev-mails ..................................... 33
Windows Kalender: Styr på dine aftaler .................................................................. 34
Udnyt gratis Microsofts kontorpakke Office Online ........................................... 35
Fordele og ulemper ved Office Online .................................................................... 36
Arbejd flere i et dokument ........................................................................................... 37
Word Online – muligheder og begrænsninger .................................................... 38
Excel Online – muligheder og begrænsninger ..................................................... 39
PowerPoint Online – muligheder og begrænsninger ........................................ 40
Cookies – hvad er det for noget? ............................................................................... 41
Phishing – pas på du ikke bliver fanget på nettet ............................................... 42
Forstå hvad malware er ................................................................................................. 43
Hvad er en firewall? ........................................................................................................ 44
Gratis antivirus med Windows Defender ................................................................ 45

KAPITEL TRE .....................................................................................................
Optimer din computer

47

Maksimér din batterilevetid ........................................................................................ 48
Håndtér performance-problemer og crashede programmer ......................... 49
Fjern de programmer, der gør din computer langsommere ........................... 50
Spild mindre tid på opstart .......................................................................................... 51



INDHOLDSFORTEGNELSE

Unchecky – undgå at installere uønsket software .............................................. 52
Ryd op i din papirkurv og gør din computer hurtigere ..................................... 53
SpaceSniffer – få overblik over de filer, der fylder ............................................... 54
Defragmentering: Frigør plads og forøg ydelsen ................................................ 55
Ryd op på din pc med CCleaner ................................................................................. 56
Opdater dine programmer automatisk med PSI ................................................. 57
Dit 3-måneders servicetjek .......................................................................................... 58
Billede til Servicetjek ...................................................................................................... 59

KAPITEL FIRE ....................................................................................................
Beskyt dine filer

61

Sikkerhedsforanstaltninger: et overblik .................................................................. 62
OneDrive: Lad dine vigtigste filer bo trygt i skyen .............................................. 63
Smarte tips til OneDrive ................................................................................................ 64
Få mere plads på OneDrive ......................................................................................... 65
Gem kopier af dine personlige filer med Filhistorik ............................................ 66
Forebyg de små problemer med systemgendannelse ...................................... 67
Opret et genoprettelsesdrev på et USB-drev ........................................................ 68
Tag en sikkerhedskopi af dit system ......................................................................... 69

KAPITEL FEM ....................................................................................................
Hvis uheldet er ude

71

Tjekliste: Symptomer og løsninger ........................................................................... 72
Brug Microsofts værktøj til fjernelse af skadelig software ................................ 73
Fjern reklamer effektivt med AdwCleaner ............................................................. 74
En grundigere scanning med Malwarebytes Anti-Malware ............................ 75
Få hjælp på nettet med HiJack This .......................................................................... 76
Fiks dine problemer med en systemgendannelse .............................................. 77
Nulstil eller optimer Windows .................................................................................... 78
Lad Windows scanne og fikse din harddisks problemer ................................... 79
Avanceret opstart - din computers redningscenter ........................................... 80
Sådan får du dine filer tilbage med Filhistorik ...................................................... 81

KAPITEL SEKS ...................................................................................................
Tips og tricks

83

Tilslut en ekstern skærm eller projektor .................................................................. 84
Slut en printer til computeren .................................................................................... 85
Brug klippeværktøjet til at dele skærmbilleder .................................................... 86
Tag et skærmdump .........................................................................................................87
Sådan kopierer du en CD til din computer .............................................................88
Afspil en DVD med VLC Media Player ...................................................................... 89
Lav din egen film med Movie Maker ........................................................................ 90
Defraggler – kraftfuld diskdefragmentering ......................................................... 91
Spar tid med tastaturgenveje ..................................................................................... 92
Billede til genvejstaster ................................................................................................. 93

Kolofon ................................................................................................................94
Om Få mere ud af din computer ................................................................................ 94
Om forfatteren .................................................................................................................. 95





Få mere ud af din computer
Alt for få får nok ud af de computere, de køber. Computere i dag er – store som små – ekstremt 
hurtige i forhold til de maskiner, der fandtes for bare ti år siden. Alligevel hører man ofte folk 
blive frustrerede over, at deres computere kører langsomt. Det er der slet ingen grund til. 

Hvis man optimerer sin computer og holder den fri for virus og andet utøj, så er der slet ingen 
grund til, at den skulle kunne blive langsommere. Og det er faktisk meget let at optimere – hvis 
man altså ved hvordan. Det er netop den viden, du vil få i løbet af dette hæfte.

Selv helt nye computere kan sagtens gøres hurtigere blot ved at fjerne al den præinstallerede 
software, som gør at producenten kan presse prisen længere ned. Desværre gør den alt for ofte 
oplevelsen værre for forbrugeren. 

Det her hæfte er skrevet til dig, der skal i gang med at bruge en ny computer. Derfor starter 
hæftet med en kort gennemgang af, hvordan Windows 8.1 fungerer, og hvilke funktioner du helt
klart får brug for. Derefter vil du lære lidt om de essentielle programmer, der gør din computer til
det, den bør være: Et redskab til at gøre dit liv lettere. 

I resten af hæftet vil du lære, hvordan du optimerer din computer, så du får maksimal ydelse for 
dine penge, og hvordan du sørger for, at den aldrig bliver langsom. Desuden vil vi se på, 
hvordan du beskytter din computers filer og dine personlige oplysninger. Slutteligt vil du blive 
præsenteret for en række tips og tricks til den generelle brug af computeren, som kan gøre 
hverdagen meget lettere.

God fornøjelse!
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KAPITEL ET

Få mest ud af Windows
I dette første kapitel skal vi gennemgå de mest grundlæggende ting, du skal vide 
for at komme godt i gang med din nye computer. 

Først og fremmest skal vi se på computerens styresystem – nemlig Windows 8.1, 
som findes på næsten alle nye computere, der bliver solgt i øjeblikket. Windows 8.1 bruger langt 
hen ad vejen den samme nye brugerflade, der blev introduceret i Windows 8.0, og som adskiller 
sig radikalt fra de tidligere Windows-udgaver. Derfor har jeg udarbejdet en lille turboguide til 
dig, der kommer fra et ældre system.

Du vil bl.a. lære at bruge den nye startskærm, logge på et trådløst netværk og arbejde med flere 
apps på en gang. Til sidst vil jeg gennemgå, hvordan du gør din computer mere personlig, og 
hvordan du kan opdatere til Windows 8.1, hvis din computer kører Windows 8.0. 

Vi kigger også på, hvordan du kan komme tilbage til det traditionelle skrivebord, som er mindst 
lige så brugbart i det nye Windows, som det var i de gamle versioner.
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Udnyt Windows fuldt ud med en Microsoft-konto

Hvis du vil have det optimale ud af Windows 8.1, er det en god idé at oprette en Microsoft-konto,
som du knytter til Windows på din computer. Det giver dig to store fordele:

For det første bliver din computers data (herunder indstillinger, kontakter, kalenderaftaler mm.) 
automatisk synkroniseret med internettet, så de er sikrede, hvis din computer skulle bryde ned.

For det andet kan du bruge den samme Microsoft-konto til at logge ind på din computer og til at
logge ind på alle Microsofts online-tjenester – herunder OneDrive (tidligere SkyDrive) og 
Outlook.com. Hvis du har flere forskellige computere med Windows 8.1, vil dine filer og 
indstillinger synkroniseres automatisk på tværs af disse, hvis du logger ind med den samme 
konto på alle enheder. 

Du får mulighed for at oprette en Microsoft-konto under den opsætning, du bliver mødt af på 
skærmen, den allerførste gang du tænder din computer.

Hvis du under den første opsætning af din computer ikke loggede ind med Microsoft-konto (dvs.
du valgte at oprette en lokal konto), er det heldigvis let at ændre. Åbn blot amuletmenuen 
(beskrevet senere i dette kapitel) og vælg Indstil. Tryk nu på Skift pc-indstillinger og vælg 
Konti i venstre side. Vælg Din konto, og klik Opret forbindelse til en Microsoft-konto, 
hvorefter du skal bekræfte din nuværende adgangskode. Tryk derefter Næste. 

Nu kan du logge ind med en eksisterende Microsoft-konto, eller oprette en ny. Når du har 
tilknyttet din konto, skal du for fremtiden bruge denne til at logge ind på din computer.

Der vil være begrænsninger på nogle af din Microsoft-kontos funktioner, hvis den 
mailadresse, du bruger til oprettelsen, ikke stammer fra Microsoft. Det kan derfor anbefales, at
du opretter en ny e-mail til formålet, eller at du benytter en adresse der slutter på 
@outlook.com, @hotmail.com, @live.com eller @msn.com.
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Opgrader til Windows 8.1 og få mere for pengene

Siden Windows 8 udkom i 2012 er der kommet masser af forbedringer til styresystemet. Mange 
af disse kom med Windows 8.1, som kan let kan downloades i Windows Store. 

Hvis du i forvejen bruger Windows 8, kan du gratis hente den nye version. Først skal du sørge for,
at Windows 8 er opdateret. Åbn amuletmenuen ved at føre musen op i det øverste højre hjørne 
af skærmen, og vælg Indstil > Skift pc-indstillinger > Opdatering og genoprettelse. Til 
venstre vælger du nu Windows Update og klikker på Undersøg nu til højre.

Når søgningen er færdig, klikker du på teksten Vi installerer automatisk "X" vigtige opdateringer, 
og vælger knappen Installer. Vent til overførslen er færdig (hvilket kan tage lang tid), og klik 
herefter på knappen Genstart nu, som dukker op.

Gentag ovenstående proces, indtil computeren ikke finder flere opdateringer.  Åbn herefter 
appen Store fra startskærmen. På forsiden vil du se en genvej med teksten Opdater gratis til 
Windows 8.1. Klik her, og følg anvisningerne på skærmen for at opgradere.

Bruger du en tidligere version af Windows, skal du betale for det nye styresystem. Styresystemet 
kan bl.a. anskaffes fra Microsofts online-butik, www.microsoftstore.com. Her kan Windows 8.1 
købes som digital download, eller som en CD, der bliver sendt til dig med posten.

Det anbefales, at man sikkerhedskopierer sine filer, inden man opdaterer til Windows 8.1. Sørg 
derfor for, at alle dine vigtige dokumenter, billeder, musikfiler osv. er kopieret til en ekstern 
harddisk el. lignende, inden du går i gang med at opdatere.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har Windows 8 eller Windows 8.1 installeret, kan du let 
undersøge det selv – før bare musen ned i nederste venstre hjørne af skærmen. Hvis en 
Start-knap dukker op, er du allerede opdateret til Windows 8.1. Hvis ikke, kører du stadig 
Windows 8 på din computer.
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Startskærmen – portalen til dit digitale liv

Startskærmen er det første der møder dig, når du starter Windows 8.1 op – med god grund; for 
det er her, du bliver opdateret om alt, hvad der foregår i dit digitale liv. Startskærmen kan altid 
åbnes ved at trykke på Windowstasten eller i nederste venstre hjørne. 

Den nye brugergrænseflade består af en samling farvede felter, der hver især repræsenterer en 
"app". Hvert af felterne har en tekst og/eller et billede (et ikon), der angiver appens funktion. På 
e-mail-appens felt ser du f.eks. et billede af en konvolut med teksten Mail.

Når du første gang har åbnet en app, vil dens felt begynde at vise dynamisk indhold fra appen. 
F.eks. vil appen Mail direkte på feltet vise dig antallet af nye meddelelser i din indbakke, så du 
kan holde dig opdateret, uden at du rent faktisk behøver at åbne appen. For at åbne en app fra 
startskærmen skal du bare klikke en enkelt gang på den. 

Afhængigt af din skærmstørrelse kan dine apps fylde mere, end hvad der er plads til på 
startskærmen. Er dette tilfældet, kan du rulle frem og tilbage gennem felterne ved at bruge 
musens rullehjul. Har du et pegefelt, kan du alternativt føre to fingre hen over pegefeltets 
overflade. Bruger du en computer med en touchskærm, kan du lade en finger glide hen over 
skærmen i en såkaldt "swipe"-bevægelse.

Du kan flytte rundt på felterne på startskærmen ved at klikke ned og trække i dem med musen. 
Slip herefter bare feltet på den ønskede placering.

På startskærmen er der kun placeret genveje til enkelte af de apps, der ligger på din 
computer. Du kan få vist en komplet oversigt over din computers apps og programmer ved at
klikke på det lille pile-ikon, der er placeret nederst til venstre på startskærmen. Bruger du en 
trykfølsom skærm, kan du alternativt bare trække en finger op ad skærmen for at vise den 
komplette oversigt.
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