Tidigare har ni hört föredrag om Windows 10 och ytterligare om
Anniversary Update. (Se de två föredragen i mappen).
I våras kom så Creator Update och den 17 okt börjar Microsoft
skicka ut höstens stora uppdatering Fall Creator Update.
Windows 10 Creator Update.
Vad har hänt i OP? En del men inget revolutionerande men vi tittar på
en del viktigt.
Hur hittar man ex Uppdateringar.
Ändra bilden på skärmen med Teman (hitta fler teman via Store =
Inställningar / Anpassning / Teman / Hämta fler…
Här finns nästa hur många som helst att ladda ner. (Tar lite tid men är
värt det).
Hitta Kontrollpanelen via Sök. Finns inte längre i högerklickmenyn.
Akta sig för att klicka på Surfplatteläge i Åtgärdscenter.
Vad finns i övrigt i Åtgärdscentrum? I princip allt som finns under
Inställningar (Kugghjulet = Alla inställningar)).
Gå igenom vad som finns under Inställningar lite snabbt
Inställning nattläge = tar bort en del av det blå ljuset som kan störa
nattsömnen.
Hur göra ny webbläsare till standard?
Inställningar/Appar/Standardappar. Här ändrar man ex till annan
webbläsare.
Om man vill använda gamla Internet Explorer istället för Edge
(standardwebbläsaren i Windows 10).
Visa högerklick i vänstra nedre hörnet och vad som kommer upp.
Enhetshanteraren viktig om något krånglar.
Viktig är också Aktivitetshanteraren om datorn verkar slö.
Appen Epost istället för dator- eller webbaserad mejlprogram.
Hur starta upp och ställa in.

Uppdateringar med ex mobilt bredband. Går inte helt att stoppa i
Home versionen av Windows 10 men som standard är det begränsat
till uppdateringar som krävs för att fortsätta köra Windows tjänster på
bästa sätt.
Hur ställa in så att man slipper logga in varje gång man startar datorn.
Sök netplwiz.exe och klicka på den. Markera Användarnamnet, ta bort
bocken i rutan om lösenord och skriv in lösenordet två gånger samt
klicka på Verkställ och OK.
Fall Creator Update som börjar läggas ut f o m 17 okt brukar ta lite tid
innan vi får den, varierar också område för område. Creator Update
fick jag ca 1 månad efter det att den började läggas ut av Microsoft.
Så ta det lugnt, den kommer för eller senare.
https://www.microsoft.com/sv-se/windows/upcoming-features

Creators Update - största uppdateringen till
Windows 10
https://www.iis.se/fakta/introduktion-till-internet-for-aldre/
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.679437/sa-bra-ar-windows-10-creatorsupdate?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=16%20bortgl%C3%B6mda%20
nyheter%20i%20Windows%2010%20Creators%20Update%3AHeader&utm_campaign=PFA%20Expre
ss%202017-04-06%2010%3A07%3A07
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.681465/har-hittar-du-alla-gomda-teman-i-windows-10-creatorsupdate
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.681669/windows-10-wifisnooze?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=PFA%20Express%202017-0503%2010%3A06%3A17
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.682158/windows-10familjealternativ?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=PFA%20Express%2
02017-05-09%209%3A55%3A19
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.634644/windows-10-spionerainstallningar?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=PFA%20Express%20201
7-06-28%2010%3A27%3A32
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.682391/sa-uppdaterar-du-alla-dinaprylar?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=PFA%20Express%202017-0927%2010%3A38%3A50

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.680889/sa-haller-du-koll-pa-windowsuppdateringar?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=PFA%20Expr
ess%202017-10-11%2010%3A32%3A52
Om nya Fall Creator Update som börjar läggas ut 17 oktober.
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.686421/windows-10-fall-creators-update-far-fyra-nyafunktioner

