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Opret flere skriveborde
Win + Tab
Flere skriveborde i fuld størrelse:
dækkende 1/2 skærm
Shift + ctrl + Win + Tab
Ryst for at minimere vinduer
Har du mange vinduer åbne på en gang, kan de klikkes ned ved at holde venstre museknap nede i toppen af
det vindue som skal forblive åbent.Vis vindue i fuld størrelse.
Hold musen over ikonet på processlinien det stykke tid. Derefter vises vinduet i fuld størrelse.
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Flere skærme
Der kan vises flere skærme eller understøt em projector: tryk Win + P.
Minimer vinduer på skrivebordet et øjeblik.
Klik på nederste højre hjørne af skærmen.
Hvilke ikoner skal vises i processlinien
Indstillinger → System → Beskeder og Handlinger

Luk et vindue fra processlinien
Hold musen over ikonet i processlinien, så kommer der en lille udgave af vinduet, hvorfra det kan lukkes ved
at trykke på dett røde x.
Skjul ikonerne på Skrivebordet
Højreklik på Skrivebordet og gå til Vis.
Fjern fluebenet ved Vis ikoner på Skrivebordet.
Skærmskud
For at få et billede af skærmen kan man blot trykke op tasten PrtScn. Billedet vil nu ligge i mappen Biller ->
Screenshots. Man kan begrænse området til det aktuelle vindue:
Hold Alt + PrtScn nede
- nu bliver der taget et billede af det aktive vindue.
Kalibrering af skærmindstillinger.
Skriv dccw i søgefeltet og i det næste vindue kan skærmen kalibreres.
Oversigt over alle programmer eller apps.
Fra Skrivebord: Hold Alt nede og klik Tab
Nu kan det ønskede program vælges med piltasterne.
Installer Windows10 fra Windows7:
Slet filer i mappen c:\windows\softwaredistrubition\download
Log på som administrator:
net user administrator /active:yes
cmd
wuauclt.exe/updatenow
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Log på med en lokalkonto
Indstillinger → Din konto → Lokalkonto
Rollback til en tidligere version af Windows10
Tryk Shift + F8
Sletning af harddisk
For at få en sikker sletning af harddisken kan programmet Eraser benyttes.

Opstart i Fejlfindings tilstand
Metode1

Vælg her hvilken tilstand der ønskes:
Minimal: Starter absolutte minimal drivers
Alternativ brugergrænseflade: Starter fejlsikret tilstand fra en kommandoprompt
Active-Directory-reparation Starter fejlsikret tilstand fra et maskin-specifik information f.eks.: hardware
models
Netværk: Starter fejlsikret tilstand med de nødvendige drivere fra netværking
Metode2

Hold Shift + Genstart (under tænd/sluk)
- så kommer man til Genstart, hvor man kan vælge Fejlfinding > Avancerede indstillinger > Indstillinger for
start. Når du klikker Genstart får man en liste over muligheder for start – herunder Fejlsikret tilstand.
Metode3

Skriv msconfig i kør menuen og vælg Bootindstillinger - Fejlsikret tilstand.
Metode4

Gå til Start knappen og klik på den "med magt". Tryk på den og hold "Shift" nede og venstreklik
på
genstart. Det vil medføre genstart.
Fra menuindstillinger. Vælg indstillinger kræves fejlsikret tilstand ved at trykke på de tilsvarende taster på
tastaturet.
Metode5

Aktiver Legacy Anvancerede startindstillinger med F8 nøgle.
Højreklik på Start og vælg kommandopromt (admin).
skirv : bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
Hit 'angiv'
F8 er nu aktiveret.
For at deaktiver:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

Windows Store kan ikke åbne
Prøv at rense Store's cache: Tryk Win - R
Skriv wsreset.exe og OK
- så renses Store's cache.
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Glemt Product-key
Se visual-basic-fil i Dropbox (under Windows10-tips).
ELLER:
Se en anden funktion:
http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
Overfør fotos fra en enhed til en anden
F.eks. Dropbox, flytbart drev, smartphone:
Vælg Indstillinger -> Enheder -> Automatisk afspilning
Vælg passende indstilling

Windows melder om systemfejl.
Skriv cmd i startmenuen.
Højreklik og vælg "Kør som administrator"
Skriv sfc/scannow og tryk Enter.

Skærmbilledet blinker.
1. Gå til startmenuen og vælg Indstillinger.
Klik på Enheder.
Klik på Enhedshåndtering i bunden af kolonnen
Klik på pilen ud for Skærmkort og vælg Opdater driversoftware
Nu scannes alle systemfiler. Manglende eller beskadigede erstattes med velfungerende kopi

Google tjenester
Log ind på din Google konto.
Klik på Google Apps (de små prikker i øverste højre hjørne)
Her ligger alle Googles tjenester.
Indtaling af dokumenter.
Klik så oversigten over Googles Apps kommer frem.
Klik på "Mere"
Klik på Docs
Klik på den røde cirkel med "+" i nederste højre hjørne.
Nu kommer der et nyt dokument frem.
Vælg Værktøjer og Indtaling.
Søgning af billeder.
Hvis man har specifikke krav til billedet man søger:
www.google.com/advanced_image:search.
Her kan billederne filtrers på størrelse, format,farve og type.
Billeder med copyright kan udelukkes.
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Omvendt billedsøgning.
Billeder der minder om man allerede har kan findes ved at klikke på "billeder" i øverste højre hjørne og
derefter på ikonet i søgefeltet som ligner et kamera. Indsæt webadressen på et billede eller, træk og slip et fra
din pc i søgefeltet. Klik på luppen for forblive i søgefeltet.
Googles flyrejser.
På google.dk/flights kan man søge efter flyrejser. Hvis man har tilladt Google at medtage private oplysninger
kan man søge på flynummer og få vist afgangstider og landingstider.

Fortryd mails i Google
Man kan få 10 sekunder til at fortryde en sendt mail i Gmail.
Klik på tandhjulet og vælg Indstillinger.
Klik derefter på Labs.
Rul ned til Fortryd Send og marker Aktiver.
Gem ændringer.
Herefter bliver mailen først sendt efter 10 sekunder.

Tjeneste til at hente og installere programmer.
På denne tjeneste kan man hente og installere en masse af de mest brugte programmer samtidig:
www.ninite.com
Vis video fra Edge på fjernsynet
Video fra computeren kan vises på fjernsynet gennem Edge via det trådløse netværk. Det kræver at dit tv er
kompitabelt med DNLA.
1. Åbn Youtube,
2. Gå til de tre prikker øverste højre hjørne af Edge.
3. Tryk på Stream medie på din enhed.

Kontroller tidspunkt for opdatering og genstart
Hvis du selv vil bestemme hvornår der skal genstartes efter en opdatering kan det gøres her:
1. Vælg Indstillinger og Opdatering og sikkerhed.
2. Under Windows update vælg: Rediger aktive timer.
3. Vælg Starttidspunkt og sluttidspunkt for hvornår du ikke vil forstyrres.
I dette tidsrum vil Windows ikke genstarte automatisk.
Behold din båndbredde for dig selv
1. Åbn Indstillinger og vælg Opdateringer og sikkerhed og på Avancerede indstillinger.
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2 Vælg, hvordan opdateringer leveres.
3. Slå dele-funktionen fra.
Tegn på en hjemmeside.
Browseren Edge giver dig mulighed for at tegne eller skrive på en hjemmeside.
Åbn Edge-browseren og Opret en webnote. Det er nu muligt at tegne, markere, slette, tilføje en note eller
kopiere enkeltdele på en hjemmeside. Billedet kan gemmen med klik på disketteikonet.
Få programmerne til at starte med Windows
Få programmerne til at starte samtidig med at Windows går igang.
I Åbn skriv shell:startup og der kommer en mappe hvor man kan lægge genveje til de programmer der
ønskes.

Fjern adgangskode fra tablet
Nulstil til fabriksindstillinger, hvis man har glemt adgangskoden. Prøv:
1. Volumen op + tænd
2. Volumen ned + tænd
3. Volumen op og ned + tænd.
Edge Fastgør fane
Faner kan fastgøres i øverste venstre hjørne og formindskes for at spare plads.
Højreklik ->Fastgør
Vis favoritter i Edge
Klik på de vandrette streger i øverste højre hjørne. Klik på stjernen.
Noter på Windows
Appen Plumbago er til at tage noter. Der kan skrives op til 25 sider.
Pak filer på vedhæftede på mail
Højreklik på filnavnet og vælg "Send til" og vælg "Zip komprimeret mappe".
Lås fra tastaturet
Tryk Win + L. Så bliver computeren låst.
Fart og tempo med USB
Sæt et USB i og når menuen kommer vælges "Gør systemet hurtigere". Nu aktiveres funktionen ReadyBoost.
Nu kan du vælge hvor megen plads der skal bruges til computerens hukommelse.
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Flyt apps til nyt drev.
Hvis man vil flytte placeringen af nye programmer kan det gøres med:
System>Lager> og gå til sektionen "Gem placeringer".
Filers kompatilitet som administrator og tidligere udgaver af Windows
En enkelt fil kan køres som administrator: På exe-navnet højreklikkes:
Kompatiblitet - Kør dette program som administrator.

Indstillinger>

Egenskaber -

I samme vindue kan det undersøges om det er kompatibelt med tidligere udgaver af Windows og derefter
køres.
Kompabilitet findes også når man højre-klikker på programmet eller genvejen.
Kopier filens sti
Ved at holde Shift nede og højreklikke på filen, kan filens sti kopieres.

Lav afkrydsningsfelt i mapperne
Tryk på fanebladet Vis og sæt kryds ves Afkrydsningsfelter for elementer. Nu har alle filerne et felt.
Omgå login
Hvis du gerne vil undgå at skrive brugernavnet når computeren tændes kan det gøres således:
Tryk Win + R
skriv netplwiz og tryk enter
Sørg for at din brugerkonto er valgt og fravælg kravet om at brugeren skal skrive brugernavn.
Klik OK to gange.
Windows forlanger også dit kodeord.
Klik herefter på Start->Indstillinger->Konti->Indstillinger for logon og
Kræv logon: Aldrig.
Få styr på codecs.
Codecs fortæller hvordan man skal afkode de krompressionsmetoder der bliver brugt til at reducere
størrelsen på videofiler. Man kan opgradere Windows med en lang række cookies, der sikrer glat afspilning.
Download og installer Combined Community Codec Pack fra www.cccp-project.net.
Bloker og fjern uønskede programmer
Når man har kørt Malware antimalwarebytes bliver uønskede programmer markeret med en PUP. Malware
fjerner dem pg når computeren er genstartet er de væk. For at undgå fremtidige instllationer kan man bruge
Unchecky. Det program advarer for at forhindrer PUP'er sniger sig ind. Det ændrer også programfunktioner
under opsætning. Hvis man dobbeltklikker på programmets ikon, kan man se hvad der er blokeret for.
www.unchecky.com
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Skift størrelse
Man kan manuelt ændre størrelse på Start-menu ligesom med ethvert andet vindue. Træk blot i enden til den
nye størrelse. Man kan kun trække op og ned og til venstre og højre. Man kan ikke trække diagonalt
Omarranger fliser
Man kan flytte rundt på fliser, ligesom man kunne i Windows 8.1. Klik, hold og træk. Hvis det er Microsoftfliser, kan man også vælge en af de fire forudindstillede størrelser. Hvis man selv har fastgjort fliserne, er der
to størrelser at vælge imellem.

Skjul de nyligt åbnede programmer
Hvis du ikke vil have, at Start-menuen viser dine nyligt åbnede programmer og filer, går du til ‘Indstillinger
> Personlig tilpasning > Start’ og fravælger ‘Vis seneste åbnede elementer i jumplister i Start eller på
processlinien´.

Flere brugerflader
Takket være Continuum skifter Windows 10 automatisk brugerflade på baggrund af det program, du kører.
Det vil sige, at Windows kan automatisk skifte mellem Tablettilstand og traditionel tilstand. Desuden
registrerer Windows 10 skærmstørrelse og skræddersyr skærmbilledet herefter. Start > Indstillinger > System
> Tablettilstand.
Fastgør mapper
Man kan manuelt fastgøre mapper og hurtigere finde dem. Højreklik blot på en mappe, og vælg ‘Fastgør til
Hurtig adgang’. Man fjerner en mappe fra Hurtig adgang ved at højreklikke og vælge ‘Frigør fra Hurtig
adgang’.
Omarranger alle dine fastgjorte mapper
Du kan ændre mappernes rækkefølge i Hurtig adgang-visningen ved blot at vælge en mappe og trække den
over eller under de andre mapper.
Slå Hurtig adgang-visning fra
Åbn Stifinder, og vælg derefter ‘Vis > Tilpas båndet’. Under ‘Mappeindstillinger’ klikker du ‘Åbn Stifinder’menuen i toppen. Vælg derefter funktionen ‘Denne pc’.
Kig ind i skriveborde
Start Opgavevisning (skirvebordsikon) og før musen over en virtuel desktop. Nu kan du se alle de vinduer,
der kører i den. Ved at klikke på en app-miniature bringer du vinduet helt op foroven.

Meddelelser midlertidigt fra
Undgå distraktion ved midlertidigt at slå Meddelelser fra i Handlingscenter. Højreklik på Handlingscenter10

ikonet i Proceslinjen, og gå til ‘Skjul meddelelser´. Du kan vælge mellem ‘1’, ‘3’ og ‘8 timer’. Indstillinger System - Beskeder og handlinger. Vil du bare undgå forstyrrelser i en periode, kan du aktivere den såkaldte
"stilletid" med et højreklik på taleboblen.
Understøttelse for Android og iPhone
En virkelig styrkelse i Windows 10 er systemets integrationsmuligheder. Med Phone Companion kan
brugerne synkronisere indhold mellem deres forskellige pc’er og mobiltelefoner (uanset om det er Windows
Phone, Android eller iOS). Man installerer de fornødne komponenter fra de respektive app-stores.
Gem websider til senere læsning
Man gemmer websider til senere læsning ved at klikke på ‘Stjerne’-ikonet, gå til ‘Læseliste’ og klikke
‘Tilføj’. Når du har fået stunder til at læse dem, klikker du på ‘Hub’-ikonet (mappen med stjernen) og vælger
‘Læseliste’.
Sådan skiftes computerens navn
Gå til ‘Start > indstillinger > System > Om’, og klik på knappen ‘Omdøb pc’. Du skal genstarte pc’en, før
ændringen træder i kraft.
Hej, Windows
Med ‘Hej’-funktionen kan man logge på uden et kodeord. Funktionen bruger biometrisk godkendelse af
ansigt, regnbuehinde eller finger til at genkende brugeren. Man kan starte den ved at gå til ‘Start >
Indstillinger > Konti > Indstillinger for logon’.
JumpLister i Startmenuen
Spar tid ved at bruge jumplister med dine hyppigst brugte programmer. I Registrerings-databaseeditor går du
til to ‘HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced‘ og
opretter en ny DWORD ved navn ‘EnableXamlJump
View’. Sæt dens værdi til ‘1’. Genstart så pc’en.

Hurtigere indlæsning
På en hurtig maskine kan man frakoble forsinkelsen af app-start. Kør regedit, og gå derefter til
‘HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer’. Højreklik på Explorer,
vælg ‘Ny > Nøgle’, og giv den navnet ‘Serialiser’. Under denne nøgle opretter du en DWORD-værdi ved
navn ‘Start-upDelayInMSec’ og sætter den til ‘0’.
Kør ISO-images
Man behøver ikke tredjepartssoftware for at blade i et ISO-images indhold. Højreklik på det, og klik
‘Mount’. ISO-images bliver kørt som virtuelle diske, og man kan få adgang til dem fra Stifinder.
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Tilpas superbrugermenuen
Du omorganiserer eller fjerner detaljer i superbrugermenuen ved at gå til ‘C:
\Users\username\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX’. Her vil du bemærke tre mapper, der rummer
detaljer til superbrugermenuen. Du kan flytte dem rundt eller fjerne dem efter behag.
Forbedret kommando-prompt
PowerShell bliver ofte overset, men den har fået en række nye funktioner, der gør den mere brugervenlig.
Den understøtter nu tekstombrydning, og man kan ændre dens størrelse, hvilket også ændrer dens
bufferstørrelse. Den har også stærkt forbedret tastaturstyring af redigering og udvælgelse.
Opret en ‘ryd udklipsholder’-genvej
Til hurtigt at rydde Udklipsholderen for uønsket materiale kan man nemt oprette en fiks genvej. Højreklik
(eller tryk og hold) på et tomt område på skrivebordet, og klik på ‘Ny’ efterfulgt af ‘Genvej’.
Ren installation af Windows uden brug af DVD elle usb
Windows10 kan geninstalleres uden formattering eller brug af DVD eller USB-nøgle.
https://www.microsoft.com/da-dk/software-download/windows10startfresh
Der er mulighed for at bevare brugerdata i forbindelse med geninstallationen.
Opret liste over computerens programmerner
Åbn Ccleaner og vælg Værktøjer (Tools). Tryk et tilfældigt program og klik Gem til textfil i nederste højre
hjørne. Nu ligger der en oversigt over alle programmerne i en fil.
Find koden til dit trådløse netværk
1. Gå til Kontrolpanel og vælg Netværks- og delingscenter.
2. Vælg Status for Wi-Fi Forbindelser - Trådløse netværk – Sikkerhed.
3. Tryk på ”Vis tegn” - og nu kan de se koden.

Lav et billede om til en PDF-fil
1. Åbn med og klik på Billeder.
2. Klik på øverste højre hjørne -og vælg Udskriv.
3. I rullemenuen i venstre side vælges Microsoft Print to PDF.
4. Klik på Udskriv.
Vis kontrolpanel
Klik på startknappen og vælg Indstillinger og Personlig tilpasning.
Vælg nu Temaer og tryk på Indstillinger for skrivebordsikoner.
Sæt flueben i Kontrolpanel og klik OK.
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Fastgør ikonen på skærmen.
1. Åbn vinduet som skal fastgøres.
2. Hold windows-tasten nede.
3. Flyt rundt med piletasterne.

Rediger placering af filer
1. Åbn startmenuen og skriv lager.
2. Klik på Lager og vælg, hvor nyt indhold skal gemmes.

Kæd computer og telefon sammen
I windows indstillinger vises en telefon-ikon. Ved indtastning af et telefonnummer kædes telefonen sammen
med computeren.
Slet overflødige filer - administrer Lagerplads
Der kan administreres lagerplads under Indstillinger → System → Lager → rediger hvordan vi frigør plads.
Her kan det indstilles at filer som er over 30 dage gamle under Overførsler slettes.
Slet tidligere versioner af Windows.
Slet filer der har været i papirkurven i mere end 30 dage.
Slet midlertidige filer, som mine apps ikke bruger.

Styret Mappeadgang i Windows10
Windows10 indeholder en funktion hvor man kan styre mapperne mod randomsoftware. Det er
kidnapningsprogrammer.
Indstillingerne foretages sådan:
Indstillinger - > Opdatering og sikkerhed -> Windows Defender -> Åbn Windows Defender Seurity Center
-> Virus og trusselsbeskyttelse
-> Indstillinger for virus- og trusseslbeskyttelse
ELLER
Søg på Windows Defender Serurity Center.
Vælg:
Virus- og trusselsbeskyttelse -> Indstillinger for virus- og trusselsbeskyttelse
Den kan være for ”hård”. f.eks. kunne denne fil ikke gemmes.

Systemets sundhedstilstand
Vil du se om alt er vel.
Indstillinger → System → Om
Der kommer en oversigt over Virus- og trusselsbeskyttelse. Firewall og netværksbeskyttelse. Enhedens
ydeevne og tilstand. App- og browserstyring.
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Gem billeder og dokumenter på et andet drev
Hvis billederne og/eller Dokumterne skal have en ny placering kan det ske ved at højreklikke på Mappen
1. vælg egenskaber
2. Placering → Flyt
3. Vælg destinationen f. eks. Lokaldisk D:
4. Klik Vælg mappe – Anvend – ja

Hjemmesides sårbarhedstjek
På sonar.com kan man testte sin hjemmeside for syntaxfejl og om den opfylder kravene til ssl.

Overblik over harddisken.
Med progammet Diskboss kan man finde de største filer på hardisken, sammenligne mapper, synkronisere
mapper og hvor ligger mapper der fylder meget.

Red forsvundne filer
Med programmet O&O Disk recorery kan man finde forsvundne filer.

Fejlfindingsværktøj i Windows10
Indstillinger → Opdatering og Sikkerhed → Foretag fejlfinding → Kør fejlfindingsværktyøjet.

Fjern døde links i browerser-bogmærker
Med programmet AM-Deadlink kan man fjerne døde links i de forskelling browsere.

Redigering i indscannet tekst
Indscannet tekst danner normalt en PDF-fil, som ikke kan redigeres. Der findet et gratisprogram som kan
onvertere dokumentet til tekst, som kan redigeres og endda har dansk stavekontrol. Navnet er FreeOCR.

Naturlige farver i gamle dias.
Gamle dias bliver ofte med unaturlige med unaturlige farver når de indscannes. Programmet PhotoFiltre kan
afhjælpe dette. I programmet anvendes:
Filter ->Farve → Svage farver.

Skift skriftstørrelse på PC'en
For at skifte skriftstørrelse på computeren kan dette klares nemt: Hold Ctrl nede medens man ruller med
hjulet på musen. Det er især nyttigt hvis man besøger en hjemmeside med meget lille skrift.
14

15

