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12 Gode grunde til at opgradere til Windows 812 Great Reasons
to Upgrade to Windows 8
Klar til at opgradere til Windows 8?

Illustration: Gordon McAlpin
Du har fået en pc kan køre Windows 8. Men skulle du opgraderer den 26. oktober? Her er 12 grunde til,
at du måske ønsker at overveje en opgradering til Windows 8:

Udvidet service og support
Mainstream (gratis) støtte til Windows XP sluttede 14. april 2009. Udvidet support slutter 8. april 2014.
Efter denne dato, vil Microsoft stoppe sikkerhedsopdateringer, hvilket betyder XP vil være usikkert at
bruge. Gratis support til Windows Vista sluttede April 2012 og udvidet support slutter April 2017. For dem,
der ønsker både støtte og sikkerhed for en længere periode, er det vigtigt at holde sig opdateret med
Microsofts nyeste version af Windows.

Moderne udseende
Panelet stylet “Metro” grænseflade i Windows 8 er et radikalt skift fra tidligere versioner, og er et nik i
retning af tablet og telefon styresystemer – lyse, klare knapper, en vægt på grafik i stedet for tekst, og så
få menuer som muligt. Denne mere brugervenligt design er beregnet til at appellere til et stort publikum i
alle aldre og færdigheder.

Microsoft Office 2013
Microsoft har annonceret, at den kommende nye version af Office kun fungerer med Windows 7 og
Windows 8. Desuden vil det kun Windows 8 udgave Metro stylet. Det er godt at have nyere versioner af
vigtige apps som Office, fordi nye funktioner og filformater introduceres som kan være i strid med ældre
versioner.
Office 2013 også standard at gemme filer på SkyDrive cloud-tjeneste, hvilket betyder at det er nemt at få
adgang til dine dokumenter, uanset hvor du er.

Metro Versioner af Andre apps
Web-browsere som Google Chrome og Mozilla Firefox er blot nogle få af de programmer får i på Metro
design. Og du skal bruge Windows 8 for at bruge disse nye designs. De, der har Windows 7 eller tidligere
vil blive hængende med den gamle brugergrænseflade, som vil naturligvis ikke få så meget
opmærksomhed, og kan endda afbrydes sidst.

Microsoft Office 2013 fungerer kun i Windows 7 eller 8.

Device Matching
Hvis du har en Windows-tablet eller Windows-telefon er fremstillet i slutningen af ??2012, odds er det vil
have Windows RT, den mobile version af Windows 8. udseendet og fornemmelsen af ??RT er næsten
identisk med Windows 8, og apps kan synkronisere mellem forskellige enheder. Hvis du er i en lignende
brugeroplevelse gennem alle dine enheder, så vil du har brug for Windows 8.
Også den “dashboard” eller hovedskærmen i Windows 8 er svarer til en Xbox 360, og har været sådan
siden december 2011, så dem, der gør en masse konsolspil vil finde en masse af fortrolighed.

Hurtigere Startup Time
Dette diagram viser, at Windows 8 er kold boot gange (boot fra en lukning uden dvaletilstand eller sover
din PC) er væsentligt lavere end Windows 7 s. Genoptagelse fra dvaletilstand eller søvn er også meget
hurtig. De fleste af os ønsker at starte vores pc’er op og komme i gang hurtigt, og Windows 8 gør det.

Det er billigt
Gennem januar 2013 hvis du opgraderer Windows 8 fra Windows 7, Windows Vista eller Windows XP, er
det $ 40. Det er betydeligt billigere end tidligere Windows-opgraderinger, så det giver mening at hoppe på
tilbuddet, mens du kan. Denne kampagne omfatter også en gratis Windows Media Center add-on.

Støtte til Touchscreens
Hvis du tilfældigvis har, eller planlægger at købe, en touchscreen skærm, er Windows 8 lavet til det. Med
den store flise-baseret design snarere end tekst menuer, er det nemt at komme til, hvor du ønsker at gå.
Touchscreen LCD-skærme skal falde i pris da efterspørgslen går op, hvilket gør dem en mere realistisk
mulighed for de fleste af os.

Windows Store
Svarende til en App Store på en tablet eller telefon, er Windows Store integreret i Windows og kan du
hente gratis og betalte apps, der derefter installeres problemfrit. Det er en langt mere brugervenlig måde
at udvide Windows.

Reset og Opdater
Geninstallation af Windows kan være en vanskelig proces, før nu. Windows 8 tilbyder to one-clickløsninger: Reset og Refresh . Reset fjerner alt fra din pc og geninstallerer Windows, dybest set at
genoprette den til fabriksindstillingerne. Opdater holder alle dine data, indstillinger og apps, og
geninstallerer Windows oven i købet. Awesome.

Windows Store er integreret i Windows 8.

Windows to Go
Vi kender ikke en hel masse om denne funktion endnu, men tilsyneladende, vil du være i stand til at
gemme en version af Windows 8 på en 32 GB eller større USB-stick og omfatter alle dine vigtige
dokumenter og indstillinger på det. Derefter kan du køre den bærbare Windows på enhver pc med
Windows 7 eller Windows 8 på den og bringe din oplevelse med dig. Det lyder temmelig nyskabende, og
vi kan ikke vente med at prøve det.

Cloud Sync
Vi nævnte skyen support til Office op over, men Windows selv vil bruge skyen samt … at synkronisere alle
dine adgangskoder og indstillinger, når du logger ind på din PC. På den måde kan du have flere pc’er, der
alle synkroniseret op så let. Dem, der bruger Google Chrome ved, hvor praktisk en funktion er.

Tre grunde til at holde ud på Opgradering til Windows 8
Der er særlige tilfælde, hvor du måske ønsker at vente et stykke tid på Windows 8. Du får der til sidst,
bare ikke på lanceringen dato.

Windows Media Center ikke længere
Hvis du spiller en masse dvd’er eller Blu-Rays via din pc, bør du vide, at Windows Media Center ikke
kommer med Windows 8, men skal købes som et add-on. Men hvis du køber Windows 8 som en
opgradering før januar 2013 får du Media Center gratis.

Planlægger at få en ny pc + Windows 8 senere
Selvom folk, der køber Windows 7 pc’er ved udgangen af ??januar 2013 kan få en Windows 8
opgradering for $ 15, kan du vente til gode Windows 8 pc’er er tilgængelige i slutningen af ??oktober eller
november 2012 på det tidligste. Den fulde pris for Windows 8 er generelt ikke inkluderet i prisen på pc’en,
som pc-producenten køber OS på en betydelig rabat. Det betyder, at hvis du køber en pc, der har
Windows 8 på det, du sparer penge.

Your Company vil ikke lade dig
Ofte vil virksomhederne vente nogen tid, før du opgraderer alle deres pc’er til den nyeste Microsoftoperativsystem. Der er kompatibilitet, afprøvning og sikkerhedsspørgsmål for at arbejde ud, og
virksomheder kan bevæge sig langsomt. Alt det betyder, er, at du kan blive hængende med din
nuværende version af Windows på arbejde i et stykke tid længere.
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