PROVA TVÅ NYA FANTASTISKA FUNKTIONER

Få det bästa
från Windows 10
Windows 10 erbjuder ett pärlband av nya spännande
funktioner. Vi har hittat två smarta program som kan
ge en försmak av det nya operativsystemet, och de
fungerar med Windows Vista, 7 och 8.

N

är du läser detta borde det nya
operativsystemet Windows 10
vara på väg ut i butikerna. Det
är ju dessutom gratis för alla som har
en dator med Windows 7 eller 8.
Men gratis är inte alltid samma sak
som enkelt. Det är ett omfattande projekt att byta ett helt operativsystem,
och det är aldrig fel att göra en komplett säkerhetskopia innan operationen inleds. Innan du beslutar dig för
om Windows 10 är något för dig, finns
chansen att testa några av de bästa
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nya funktionerna utan att installera
det nya operativsystemet.
Fyra skrivbord och ny Start-meny

På många sätt är Windows 10 bara
en förbättrad version av Windows 8,
då Microsoft har vidareutvecklat
mycket av det som var bra och tagit
bort sådant som inte blev speciellt väl
mottaget. Det sista omfattar till exempel Startskärmen som introducerades

i Windows 8. Till höger finns åtta av
de mest lovande nya funktionerna i
Windows 10 – två av dessa finns det
möjlighet att testa redan nu med program som finns i Fördelszonen.
Programmet Start Menu Reviver
ger en Start-meny som liknar den i
Windows 10. För den som redan har
Windows 8, ger programmet möjligheten att blanda paneler och appar
från Startskärmen med vanliga program och genvägar. Med äldre versioner av Windows blir det en snyggare Start-meny med smarta inställningsmöjligheter.
Det lilla programmet Desktops V2
skapar totalt fyra skrivbord som är
enkla och snabba att växla fram och
tillbaka mellan.

De bästa nyheterna i

Windows 10

Flera skrivbord
Använd flera individuella skrivbord
samtidigt. Detta är en funktion som går
att testa redan nu.
Ny Start-meny
Start-knappen öppnar en helt ny Startmeny som kombinerar det bästa från
Windows 7 och 8. I den här artikeln visar
vi hur det går att testa redan nu.
Smart digital assistent
Microsofts digitala assistent, Cortana,
förstår vad du säger, men för tillfället
vet vi inte när den funktionen kommer
på svenska. Den här funktionen finns
även i smartmobiler som använder
operativsystemet Windows Phone.

Den nya Start-menyn ger
stora, snygga och överskådliga
paneler, vilket gör det enkelt
att hitta mappar, genvägar,
program och appar.

Integrering med Xbox One
Windows 10 är så väl integrerat med
konsolen Xbox One (även den från
Microsoft), att konsolspelen kan spelas
direkt i Windows 10.

Internet Explorers ersättare
Windows 10 introducerar en helt ny
webbläsare, Edge, som tar över efter
Internet Explorer.
Samma operativsystem överallt
Windows 10 kan användas inte bara i
datorer utan även i pekdatorer som
använder Windows och smartmobiler
som använder Windows Phone. Samma
Windows 10 på alla enheter betyder att
de kan samarbeta mycket effektivare än
någonsin tidigare.
Med eller utan tangentbord
Operativsystemet vet automatiskt om
det finns mus och tangentbord anslutna och anpassar sig efter det. Med en
2 i 1-dator går det att arbeta som vanligt
oavsett om det finns ett tangentbord
anslutet eller inte.

Med fyra skrivbord kan program
fylla hela skärmen, eftersom det
blir enklare att växla till ett nytt
skrivbord i stället för att växla
mellan de olika programmen.

Av Hans Lauring.

Helt nytt Office-paket
Under 2016 kommer helt nya versioner
av Office-programmen som är helt
anpassade för Windows 10.
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Få en
modern
Start-meny

Start Menu Reviver
Programmet finns i
www.pctidningen.se/fordelszonen
Få en Start-meny i Windows 8 eller ge den
i Windows 7 ett Windows 10-utseende.
SYSTEMKRAV

1

2
3

Windows 8, 7,
Vista

Med det här lilla programmet
får datorn en Start-meny som
kombinerar det bästa från Startskärmen i Windows 8 och Startmenyn i Windows 7. Oavsett
Windows-version blir resultatet
en modern Start-meny som liknar
den i Windows 10.

SPRÅK

Engelska

Först efterfrågas vilket språk som
ska användas. Om English 1 inte
är valt, letar du reda på det i listan 2 .
Klicka på OK 3 .

1

Få en överblick över Start-menyn
Den nya Start-menyn har i stort sett samma funktioner, oavsett om den används tillsammans med Windows 7 eller 8. På de kommande sidorna visar vi den som den ser ut i
Windows 8, eftersom det är den som är mest lik den som kommer i Windows 10.

G

H

A

B
D

E

F

Anpassa den nya
Start-menyn
Det går att göra Start-menyn mer
personlig genom att lägga till
och ta bort paneler, ändra färger
och ge de olika genvägarna egna
namn. Det går även att anpassa
hur hela menyn ska uppföra sig.

C
10
11

Ikonerna längst till vänster är genvägar till Utforskaren A , dina Bibliotek B och
en rad av de mest använda funktionerna i Kontrollpanelen. Håll muspekaren
över en ikon för att se vad ikonen gör. I mitten visas de vanligaste programmen och funktionerna. Dessa kan flyttas genom att du drar och släpper dem
på deras nya placering. I paneler med ett plustecken C går det att välja vilka
funktioner som ska läggas till. I Windows 8 finns även en stor genväg till Startskärmen D och alla appar E . Om musen flyttas ut på höger sida F , öppnar
sig ytterligare en meny. I Windows 7 visar den en översikt över alla program.
Här i Windows 8 går det att välja mellan vanliga Windows-program med
Desktop G och Windows 8-appar med Modern H .
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Se till att programmet startar
automatiskt 10 . Alternativet Load
my Desktop on startup 11 får datorn
att hoppa över Startskärmen i Windows
8 och gå direkt till skrivbordet.

4

4

6

5
7

Programmet startar automatiskt när det har installerats. Det gör även en kort
introduktion med hjälptexter och videosekvenser 4 . För att hoppa över introduktionen nästa gång datorn startas, tar du bort markeringen 5 . Om det finns en
uppdatering till programmet, visas ett meddelande om detta. Klicka i så fall på
Update now 6 . Klicka på Close 7 för att stänga fönstret.

2

Om programmet ska uppdateras,
måste det bekräftas genom att du
klickar på Yes ett par gånger. Därefter
visas en introduktionsvideo, och det är
bara att vänta tills den är klar.

3

3
6
4
1
5

2

7
9
8

Leta reda på en grå panel med ett
plustecken 1 . Högerklicka på den
och välj Add tile 2 .

1

Det går att döpa panelen 3 , välja
vilket program som ska startas 4
och ändra färger 5 . Panelen får som
standard programmets ikon 6 , men det
går att välja med Change 7 .

2

Öppna Start-menyn och klicka på
kugghjulet 8 . I menyn som dyker
upp, väljer du Start Menu Settings 9 .

3

18
15

16

12

13

14
20
19
17

Klicka på fliken Start Menu 12 .
Här går det bland annat att ändra
Start-knappens utseende 13 och hela
menyns storlek 14 . Standardinställningen är att den är stor.

5

Under Appearance 15 kan
 enyns utseende justeras. Fliken
m
Advanced 16 ger möjlighet att exempelvis koppla Start Menu Reviver till Windowstangenten 17 . Klicka på bocken 18 .

6

Bläddra med mushjulet för att
visa fler tomma paneler 19 . För
att radera en genväg, högerklickar du
på dess panel och väljer Reset tile 20 .

7
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Desktops V2
Programmet finns i
www.pctidningen.se/fordelszonen
Detta lilla program tar nästan ingen plats
alls, men skapar fyra stycken skrivbord.
SYSTEMKRAV

Windows 8, 7,
Vista eller XP
SPRÅK

Med många fönster öppna och flera program
startade samtidigt, kan det bli trassligt att växla
mellan alla öppna fönster. Det blir enklare med
programmet Desktops V2, som ger möjligheten
att skapa fyra stycken olika skrivbord att hoppa
fram och tillbaka mellan.

Engelska

1

Få fyra
skrivbord i
stället för ett

2

3
4

Vid första starten behöver första
1 och andra 2 halvan av genvägen för att växla skrivbord väljas. Välj
även om Desktops ska starta samtidigt
med Windows 3 .

1

5

Desktops startar blixtsnabbt och
kräver nästan ingen datorkraft
alls. En ikon i Meddelandefältet 4 visar
att programmet körs och vilket skrivbord som används.

2

Här visar ikonen att vi befinner oss
på skrivbord 2 5 . Lägg dessutom
märke till att Meddelandefältet nästan
är tomt, eftersom varje skrivbord bara
visar sina program och öppna fönster.

3

6

Klicka på ikonen för att visa alla skrivborden
som de såg ut när du växlade senast. Klicka
på ett av de tomma fälten där det står Press to
create Desktop 6 , för att skapa ytterligare ett
skrivbord (upp till fyra stycken).

4
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Inred de nya
skrivborden
Ett par av fördelarna med det här
programmet från Microsoft är
att det är extremt lättanvänt och
kräver så lite datorresurser. Det
finns inte många inställningar, de
enda som finns är de som gjordes
vid den första programstarten.

2
1

3

Högerklicka på Desktops ikon i
Meddelandefältet 1 . Här finns två
alternativ: Options 2 leder till fönstret
där genvägarna väljs, men vi klickar på
Select Desktop 3 .

1

Här visas en översikt över de tillgängliga skrivborden. Vi har valt
att använda hela andra skrivbordet till
ett enda maximerat programfönster,
som kräver mycket utrymme.

2

Hämta gratis skrivbordsbakgrunder i Fördelszonen
För att datorn verkligen ska se ut som
en dator med Windows 10, kan det även
behövas en ny skrivbordsbakgrund. De
finns i Fördelszonen på vår webbplats,
tillsammans med en rad andra praktiska
verktyg. På grund av Desktops V2:s enkla konstruktion går det inte att ge varje
skrivbord sin egen bakgrund, utan samma bakgrundsbild kommer att visas på
samtliga skrivbord.

I Fördelszonen finns en mängd olika
skrivbordsbakgrunder, inklusive några
som liknar dem som setts i Windows 10.

3

Stäng överflödiga
skrivbord
Desktops lilla format gör att det
startar snabbt och kräver lite
resurser, men att det är så litet
medför även begränsningar. Det
går till exempel inte att stänga
skrivbord med mindre än att
användaren loggar ut.

2

1

Det enklaste sättet att stänga av alla extra skrivbord är att logga ut
från Windows. Klicka på Start-knappen 1 följt av pilen bredvid
Stäng av 2 . Välj sedan Logga ut 3 . Det stänger alla program och går
tillbaka till Windows inloggningsskärm. Vid nästa inloggning kommer
det bara att finnas ett skrivbord igen - tills det skapas nya, vill säga.

1
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