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Windows livssyklus

Klientoperativsystemer Siste oppdatering eller 
oppdateringspakke

Avvikling av generell støtteAvvikling av utvidet støtte

Windows XP Service Pack 3 14.04.2009 08.04.2014

Windows Vista Service Pack 2 10.04.2012 11.04.2017

Windows 7 Service Pack 1 13.01.2015 14.01.2020

Windows 8 Windows 8.1 09.01.2018 10.01.2023

Windows 10 13.10.2020 14.10.2025 

Avvikling av generell støtte Avvikling av utvidet støtte

Ingen nye funksjoner eller 

forbedringer

Ingen sikkerhetsoppdateringer 

eller feilrettinger



Skal skal ikke?

Oppgradere til 

Windows 10?

Det finnes mange grunner til å oppgradere til Windows 10, 

og

det finnes minst like mange grunner til ikke å oppgradere til Windows 10 nå.



Hvorfor ikke å oppgradere til Windows 10?
(noen av mange grunner)

 Du utfører det meste på nettet med 

Apple/Android-basert nettbrett/telefon

 PCen eller noe av utstyret ditt kan ikke 

kjøre under Win10

 Du kjører Windows XP eller Vista 

(oppgradering koster penger)

 Du kjører Win7, eller Win8.1 med Classic 

Shell og savner ingen nye funksjoner 

(oppdateringer fram til 2020/2023)

 Du planlegger å kjøpe ny PC i 
«nærmeste» framtid

 Windows Media Center støttes ikke
 Du kan installere Movie Maker

 DvD avspiller mangler – VLC fra VideoLan er 
et anbefalt alternativ

 Mye nytt å lære – mange valg – personlig 
tilpassing

 Tvungen oppdatering gjennom Windows 
Update

 Innstallasjonprosessen kan være 
(tid)krevende – oppgradering eller ren 
installasjon



Hvorfor oppgradere til Windows 10?
(noen av mange grunner)

 Det er gratis fram til 29. juli 2016

 Fungerer meget bra også på mange 

eldre PCer. Kan bli raskere og mer 

stabil

 «Startmenyen» er tilbake. Liker du ikke 

den innebygde, er f.eks. Classic Shell

fortsatt gratis

 Oppgavevisning og mulighet for flere 

virtuelle skrivebord

 Edge, ny raskere og sikrere nettleser

 Lett tilgjengelig og oversiktlig 

handlingssenter

 Den automatiserte oppdateringen 

bevarer (i de fleste tilfeller) programmer 

og data

 Enkel tilbakerulling til forrige versjon 

(må utføres innen 30 dager)

 Liker å bruke ny teknologi



Noen av funksjonene du får med i 

Windows 10

 Logge på med pin-kode

 Skriv til pdf-fil

 Se hvilke programmer og apper som 
tar mest plass
(Innstillinger – System – Apper og 
funksjoner)

 Se hvilke programmer og apper som 
bruker mest strøm
(Innstillinger – System –
Batterisparing – Batteribruk)

 Se hva som tar mest lagringsplass
(Innstillinger – System – Lagring

 Forbedret mail og kalender app

 PC- og nettbrettstøtte. God støtte for 
trykkfølsomme skjermer

 Gi skrivebordet et personlig preg

 Nettnotat og leseliste i Edge

 Åpne med Internet Explorer

 Cortana – dessverre ikke på norsk 
enda



Noen «skjulte godbiter»

 Kombinasjonen Shift + høyre 

musetast gir mange ekstra 

funksjonsvalg

 32 nye hurtigtaster

Hurtigtaster for Windows Logo 

knappen

 God Mode

GodMode.{ED7BA470-8E54-

465E-825C-99712043E01C}

(fungerer også i tidligere 

versjoner av Windows)

http://www.howtogeek.com/198122/32-new-keyboard-shortcuts-in-the-windows-10-technical-preview/
http://seniornett-larvik.no/images/dokumenter/presentasjoner/Hurtigtaster-for-Windows-Logo-tasten.pdf
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