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Skær ned på ventetiden, når du åbner og lukker din pc. Tjek de 10 effektive tip.
Føler du, at du spilder tiden, når du starter eller lukker din pc? Så fortvivl ikke - du kan på kort tid opnå
ret store resultater i form af en mere vaks pc.

1. Fjern unødvendige programmer fra Start-folderen
Computeren starter automatisk en række programmer op når du tænder den. Sørg for, at den kun åbner
programmer, du har brug for hver dag.

Sådan gør du
Klik på Start-knappen i nederste venstre hjørne
Gå i Alle programmer > Start
Træk programmer, som du ikke mener bør starte, væk fra Start-mappen
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OBS: Resten af vejledningen er lidt mere langhåret. Spring den over, hvis du ikke er fortrolig med
computere.
1. Klik på Start-knappen i nederste venstre hjørne
2. Klik på Kør...
3. Skriv msconfig og tryk OK
4. Klik på fanebladet Start
5. Fjern fluebenene ud for processer, der ikke bør starte.

2. Ryd op på computerens skrivebord
For mange dokumenter på skrivebordet ser rodet ud - men endnu værre sløver det både opstarten og
pc'ens evne til at præstere.

Sådan gør du
1. Højreklik på Skrivebordet og vælg Egenskaber
2. Vælg fanen Skrivebord og klik på Tilpas skrivebordet
3. Klik på knappen Ryd op på skrivebordet nu. Klik på Næste og klik så på Udfør
Nu er der ryddet op på Skrivebordet.
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3. Ryd op på harddisken og læg data i den rigtige rækkefølge
Data ender altid hulter til bulter på harddisken. Det betyder, at filer ikke ligger samlet, men er
spredt ud over harddisken. Det tager ekstra tid for Windows at læse data. Løsningen er at
lave en defragmentering af harddisken.

Sådan gør du
1. Inden du laver en defragmentering er det en god idé at lave en diskoprydning.
Start >Tilbehør > Systemværktøjer > Diskoprydning
2. Klik nu på Start-knappen i nederste venstre hjørne
3. Klik på Alle programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Diskdefragmentering
4. Klik på den ønskede harddisk og klik derefter på Analyser
5. Efter et stykke tid får du at vide, om harddisken bør defragmenteres.
Står der, at 'Du bør defragmentere denne diskenhed', så klik på Defragmenter
Vil du have flere muligheder end Windows' version. Så kan du prøve gratisprogrammet
Hent programmet Defraggler

4. Har du hukommelse nok?
Vær sikker på, at du computer har hukommelse – den såkaldte ram – nok. Det er en lille investering med
stor effekt. For at køre Windows XP tilfredsstillende bør du have 2 GB hukommelse.
Har du Windows Vista eller Windows 7 bør du mindst have 4 GB ram.

Sådan gør du
1. Højreklik på Denne computer på skrivebordet og vælg Egenskaber
2. Nu kan du se, hvor meget ram, din pc har.
Hvis du ikke er tryg ved selv at udvide hukommelsen, så husk at alliere dig med en pc-kyndig bekendt
eller gå ind i en butik.

5. Løb ikke tør for plads på harddisken
Sørg for, at der er plads nok på harddisken. Der skal være mindst 5 og helst 10 GB fri, ellers kommer din
pc i vanskeligheder. Slet store filer, du ikke bruger mere eller flyt musikfiler, billeder og film til en
ekstern harddisk.
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Find de store filer med et smart program

6. Afinstaller de programmer, du ikke bruger
Er du som de fleste andre pc-brugere, har du installeret en masse sjove programmer i tidens løb. Mange
af dem bruger du sikkert ikke længere. Men har du husket at afinstallere dem?

Sådan gør du
1. Klik på Start-knappen i nederste venstre hjørne
2. Gå i Kontrolpanel
3. Klik på Tilføj/fjern programmer
4. Slet de programmer, du ikke skal bruge mere. Når du klikker på et program, står der, hvor ofte du har
brugt programmet.
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7. Slå nogle af de grafiske effekter fra
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Grafisk lir med skygger og 3D-effekter er noget af det, der sælger styresystemer. Men det gør dem ikke
hurtigere. Slå nogle af effekterne fra og få en hurtigere computer.

Sådan gør du
1. Klik på Start-knappen i nederste venstre hjørne
2. Klik på Kontrolpanel
3. Dobbeltklik på System
4. Klik på fanebladet Avanceret
5. Under Ydeevne klikker du på Indstillinger
6. Sæt prikken ud for: Juster til den bedste ydelse
7. Klik Anvend
8. Slå eventuelt nogle effekter til, da det kan se meget kedeligt ud, når det er bedste ydelse.

8. Opdatér dine programmer og din sikkerhedspakke
Sørg for at have en opdateret sikkerhedspakke og opdaterede programmer. Ud over at sikre din computer,
holder sikkerhedspakken skadelig kode væk, der kan sløve din maskine.

Sådan gør du
1. Klik på Start-knappen i nederste venstre hjørne >Vælg alle programmer > Klik på Windows Update
2. Hent og installér de opdateringer, den foreslår
3. Sæt pc'en til automatisk at hente opdateringer fra Microsoft

9. Lås pc'en i stedet for at lukke den
Når du går til møder i løbet af dagen, skal du ikke lukke pc'en ned – lås computeren ved at taste
Windows-tasten + L

10. Slå unødvendigt hardware fra
Windows kan spare ressourcer, hvis du slår unødig hardware fra.
For eksempel et indbygget modem, hvis du har bredbånd.
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Sådan gør du
1. Højreklik på Denne computer og vælg Egenskaber
2. Klik på fanebladet Hardware
3. Klik på Enhedshåndtering
4. Fold eksempelvis Netværkskort ud.
Vil du slå et stykke hardware fra, højreklikker du på det og vælger Deaktiver.

Bemærk.
Punkterne 1-10 kan være anderledes - afhængig af hvilken Windows version du har.
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