Windows 10 fortsättning del 5.
I förra delen gick vi bl a igenom Nätverk och Internet, viktiga inställningar som man noga bör titta
igenom.
I detta avsnitt ska vi nu fortsätta under Inställningar.
Anpassning har vi redan gått igenom, se avsnitt i del 2. Så vi går nu till Appar.
Appar och funktioner är överst i menyn och här ser vi alla installerade appar och hur mycket plats de
tar på hårddisken. Man blir förvånad över hur många de är redan från början och många gånger
installerar man själv ett antal vid behov.
Standardappar är nästa i menyn och här visas de appar som finns i datorn och som inte går att
avinstallera. Längst ner finns möjlighet återställa Windows rekommenderade appar om man råkat
avinstallera någon av dessa. Vi hoppar det som står under Återställ då detta normalt inte används.
Offlinekartor ger möjlighet att hämta hem kartor att använda i s k offlineläge, d v s när man inte är
ansluten till Internet. Man kan också avinstallera alla kartor i datorn. Övriga inställningar bör inte
ändras.
Appar för webbplatser och Videouppspelning i menyn är inställda och bör inte ändras.
Autostart, sist men inte minst viktig. Här syns de appar som är igång upp när man startar upp datorn.
Dessa går att stänga av via På/Av för varje app. Här måste man vara lite försiktig så man inte stänger
av någon viktig app och rekommendationen är att inte stänga av någon om man är osäker. Några
som man säkert kan stänga av är ex Skype om den inte används, Spotify likaså.
Åter till Inställningar och vi har nu kommit till Konton.
Överst finns Din information. Här syns Ditt namn tillsammans med den e-postadress man lagt in, där
står också om man använder datorn som Administratör eller med ett s k underkonto.
Hantera mitt konto skickar oss till en Microsoftsida på Internet där vi kan läsa om Microsoft-konto
och hur det fungerar.
Under den texten finns Logga in med ett lokalt konto. Klickar man på texten får man upp en ruta som
berättar om vad lokalt konto är och där man kan gå vidare med Nästa. Har man inget behov klicka på
Avbryt.
Skapa din bild ger Di som har en webbkamera att ta en bild av Dig själv att lägga in som kontobild.
Alternativt kan man bläddra fram en bild som redan finns i datorn.
E-post- och appkonton tar oss till en sida som visar de e-postadresser vi lagt in i datorn och vilka
appar som använder dessa. Har ni inget Microsoftkonto, e-postadress som efter @ har outlook, live
eller hotmail kan ni här skapa ett sådant. Lägg till ett arbetsplats- eller skolkonto hoppar vi över här.
Inloggningsalternativ ger möjlighet till att välja hur vi vill logga in i datorn och förslaget är, ändra inte
det ni redan har.
Kräv inloggning ger möjlighet till att ställa in via den lilla pilen i ruta att Du inte ska behöva logga in
alls.
Dynamiskt lås kan i vissa lägen vara bra då man kan ställa in att datorn låses när Du lämnat den
påslagen, betyder att du när Diu återkommer måste loga in igen.
Texten Bluetooth och andra enheter låter oss slå på denna så att ex en Bluetooth mus kan anslutas
till datorn.

Läs mer texten tar oss till en Microsoftsida där vi kan läsa om olika inloggningsmöjligheter. Hur data
samlas in och hur man hanterar s k dynamiskt lås i datorn. Läs och lär.
Sekretess är som standard att inte visa kontoinformation på inloggningsskärmen och att använda
inloggningsinfo för att slutföra konfiguration (inställningar) i datorn, låt denna stå på På.
Det tre sista i menyn lämnar vi därhän då de är ointressanta för oss normalanvändare.
I meny har vi nu kommit till Tid och språk.
Datum och tid visar dagens datum och tid och här ska Ställ in tid automatiskt vara På. Normalt är
Ange tidzon Av och de två under om Ange tid och datum manuellt och Synka din klocka gråa och kan
inte ändras.
Tidzon ska för oss i Sverige vara (UTC+01.00) Amsterdam, Berlin etc och Stockholm.
Justera datorn för sommartid ska vara På.
Att visa ytterligare kalendrar är enligt min mening ointressant.
Nästa är Region och Land högst upp ska vara Sverige helt naturligt, Regionsformat står
Rekommenderas Svenska/Sverige i rutan. Under detta finns Data med regionsformat och här ska bl a
Gregorianska kalendern finnas liksom att vecka börjar med måndag och olika tidsangivelser. Finns
det något fel här, ex felaktig kalender kan man via texten Ändra dataformat justera så att det blir
rätt, i normalfallet ska inga ändringar behövas.
språk ska naturligtvis förstås vara Svenska i rutan. Man kan lägga till annat visningsspråk om man har
det behovet och Prioriterade språk ska för oss svenskar vara Svenska.
Texten underst om att välja inmatningsmetod bör inte ändras.
Tal används ännu inte direkt här i Sverige då vi ännu inte fått röststyrning via Cortana. När det
kommer vet ingen säkert men det ska vara på gång och då ska vi kunna röststyra datorn, be att få
reda på vädret, få hjälp i datorn etc.
Spel i menyn hoppar vi över men här kan den som är intresserad ställa in olika parametrar för spel i
datorn, se det som finns i menyn.
Vi avslutar del 5 här och kommer i del 6 titta på Hjälpmedel, rätt omfattande, Sökfunktionen,
Sekretess och som sista punkt Uppdatering och säkerhet.

