
Windows XP når pensjonsalder 

- Microsoft avslutter support på Windows XP SP2  juni 2010 

Windows 7 Professional er utformet for å hjelpe deg å arbeide hvor som helst på en sikker 

og enkel måte, uansett om det betyr å holde seg på kontoret, drive en liten bedrift eller 

reise med en bærbar datamaskin. De 5 viktigste grunnene for overgang til Windows 7 er: 

Jobb hvor som helst 

Med Windows 7 Professional, kan den bærbare huske foretrukket skriver på hvert enkelt 

nettverk; du trenger ikke å bytte manuelt. Presentasjonsoppsettet er plankekjøring, slik at 

du alltid kan vise deg fra din beste side. Og siden strømstyringen til Windows 7 er mer 

effektiv og systemet kobler seg til trådløse nettverk raskere, er det nå enklere enn noensin-

ne å arbeide på farten. 

Bruk Windows XP-programmer 

De fleste programmer som er laget for Windows XP, fungerer knirkefritt på Windows 7. 

For de som ikke fungerer, har Windows 7 Professional en løsning: Windows XP-modus 

Denne gratis nedlastingen, som kun fungerer med Windows 7-utgavene Professional, 

Ultimate og Enterprise, kan kjøre Windows XP-programmer i et separat vindu på Win-

dows 7-skrivebordet. 

Vern arbeidet ditt 

Alle utgaver av Windows 7 har forbedrede versjoner av Sikkerhetskopiering og gjenoppret-

ting, med en vedlikeholdsfri tilnærming til sikkerhetskopiering av filer og mapper. Med 

Windows 7 Professional kan du også sikkerhetskopiere filer, mapper og hele stasjoner til et 

nettverk, og filkryptering kan være med på å sikre konfidensielle opplysninger på PCer med 

mer enn én bruker. 

Vær mer produktiv 

Med Windows 7 Professional kan du fokusere mindre på teknologi og mer på arbeidet. 

Ytelsesforbedringer og et nyutformet skrivebord kan hjelpe deg med å få gjort mer på 

mindre tid. Det er enkelt å koble seg til domener og få tilgang til frakoblede filer på et 

nettverk, selv når du ikke er på nett. 

Ha det gøy 

Selv om du bruker PCen til jobb betyr ikke det at du må droppe moro. I pausen kan du 

kose deg med den utrolig realistiske spillgrafikken til DirectX 11, i tillegg til de heftige lyd- 

og bildemulighetene som følger med Windows Media Center, som for eksempel mulighe-

ten til å se på, stanse og ta opp TV-sendinger, og Windows Media Player. 

Ta kontakt med Lantech AS i dag for en 

samtale om hvordan vi kan flytte bedriften 

over på en moderne klientplattform 

Fra juli 2010 avslutter Microsoft support på Windows XP 

med Service Pack 2. Dette betyr i praksis at det ikke lenger 

kommer sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger, hvilket 

igjen medfører risiko da plattformen ikke lenger er optimalt 

sikret mot nye virus og lignende trusler. 

En oppgradering til Windows 7 gir deg en fremtidsrettet 

plattform til å leve med i mange år fremover. Undersøkelser 

viser at man kan spare mellom 600 og 1000 kroner pr. ma-

skin, ved å oppgradere fra Windows XP til Windows 7. 

Alternativet er å oppgradere Windows XP til Service Pack 3 

og få fire år til med sikkerhetsoppdateringer. 

Microsoft, Windows XP and Windows 7 is registered trademarks of 

Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 
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