Windows 10 fortsättning del 7
Vi har nu kommit till de två sista delarna i Windows 10 Inställningar. Sekretess och
Uppdateringar och säkerhet. Två rätt omfattande delar där vi tar det som är viktigt att hitta
till och förstå vad de är till för. Vissa bitar kommer ni se att vi hoppar över men det betyder
inte att de inte har sitt berättigande men kanske inte så viktiga.
Vi startar med Sekretess som ni hittar under Start/Inställningar (Kugghjulet).
Här kan man i samtliga inställningar under Sekretess låta standardinställningar vara som
de är satta av Microsoft men vill ni följa min genomgång så ändra där jag skrivit detta.
Allmänt där översta inställningen ska vara Av och de andra tre På.
Tal kommer sedan och den är normalt Av då vi här i Sverige inte har Cortana, möjligheten att
prata med datorn, den kommer senare hit.
Under Anpassning är normalinställningen På.
Diagnostik % feedback har jag satt pricken i Grundläggande då jag inte vill dela med mig av
information mer än nödvändigt. Övriga inställningar är Av.
I Aktivitetshistoria sitter bocken i Lagra min aktivitetshistoria på den här enheten och en bit
ner finns mitt konto och den är På. Har jag flera konton så är även alla På.
Positionering har jag satt till att den är av i min stationära men i min laptop är den på då jag
vill att vissa appar som väder ska veta var jag är. Lite längre ner har vi ett antal appar som
vill/kan få exakt position som ex Väder. Inte nödvändigt dock. Slå av dem om ni vill.
Kamera bör ha vissa appar På som ex Kamera, Microsoft Edge, Skype (om ni har det
programmet igång) och Webbvisningsprogram. Under Låt skrivbordsappar använda din
kamera bör då stå På och under det visas program som får använda kameran.
Mikrofon bör ha samma inställningar som Kamera. Under apparna ska då Låt
skrivbordsappar… vara På och här ser ni vilka det är som får använda mikrofonen.
Röstaktivering har jag satt Av vid båda ställena då det inte finns några appar som använder
detta.
Meddelanden har fått möjlighet att få tillgång till aviseringar och står då På.
Kontoinformation har jag satt På och E-postkonto samt Microsoft Edge är På, resten Av.
Kontakter har vissa appar behov av att kunna nå så där är inställningen På. Här är E-post,
Meddelanden och Skype På, resten av.
Kalender kan behöva vara På och jag har satt e-post På, resten Av.
Telefonsamtal har i de datorer jag sett varit tillåten men jag ändrar till Av via klick på
markerade Ändra. Här kan man ställa om till Av.
Samtalshistorik är också normalt På och stängs av på samma sätt som i Telefonsamtal, klicka
på Ändra och flytta till Av.
E-post måste få tillgång till vissa appar och är normalt På, syns på texten ovanför knappen
Ändra. Är den inte På ändrar Du under Låt appar få tillgång till din e-post genom att klicka på
knappen så att den visar På. Endast E-post och kalender är På, resten Av.
Aktiviteter är enligt standard På.
Meddelande är På men Kontakter och Windows Search är båda Av.

Trådlösa anslutningar är På men Din telefon är Av.
Andra enheter är På Inga specifika appar finns uppvisade här.
Bakgrundsappar är På och jag har inte ändrat i appar utan alla är På.
Appdiagnostik är På men jag har appen Tips Av.
Automatisk filnedladdning är gråmärkt vilket betyder att det inte går att ändra.
Dokument är På och alla uppvisade appar är På.
Bilder är På och alla appar är På.
Filmer är På och även de appar som visas längre ner är På.
Filsystem är den sista i denna kategori och den är På men appar är Av.
Nästa och sista inställningen är Uppdatering och säkerhet.
Först här är Windows Update där man ser om det finns uppdateringar alternativt kan man
via Sök efter uppdateringar låta datorn söka om det finns några. Finns det uppdateringar så
kan man direkt installera dem eller bara vänta så kommer datorn, om den får vara på,
installera dessa när datorn finner att det är lämpligt. Här kan man pausa uppdateringar i upp
till 7 dagar om det är så att man ex kommer att använda ett k mobilt bredband. Man kan
också ändra aktiva timmar, d v s en viss tid när man inte vill att datorn ska installera
uppdateringar, det kan ex vara för att man håller på med något viktigt eller som i mitt fall jag
använder datorn som lärardator. Visa uppdateringshistorik gör att man kan få reda på vilka
uppdateringar som installerats. Avancerade alternativ, klicka på texten och se hur det är
inställt här. Översta Hämta uppdateringar för andra…. ska vara På de övriga tre Av. Pausa
uppdateringar kan man göra även här men jag har aldrig behövt annat än den tidigare i 7
dagar.
Leveransoptimering kan man använda för att ladda ner uppdateringar från en annan dator
men här är standardinställningen Av.
Windows-säkerhet är som det låter inställningar för Windows Defender och här ska alla olika
inställningar vara med en grön bock, eventuellt behövs inte Prestanda &hälsa och
familjealternativ vara markerade med bock.
Säkerhetskopiering ger möjlighet till att säkerhetskopiera filer till en annan enhet, som USB
minne, extern hårddisk etc. Läs gärna de alternativ som finns under Letar du efter en
äldre…eller Välj rätt alternativ…
Felsök ger en hel del hjälp om man märker att något inte fungerar. Under texten Kom igång
hittar man hjälp med Internetanslutning, Ljuduppspelning, Skrivare och Windows Update
Märker ni något fel i någon av dessa klicka bara på rätt instruktion och följ det som kommer
upp på skärmen.
Samma gäller för alla de övriga alternativen som finns längre ner. Bara klicka på rätt
instruktion och följ det som kommer upp.
Återställning är som det står ett sätt eller flera att återställa datorn till en tidigare tidpunkt
när den fungerade, finns texten Återgå till Windows 7 så har ni uppdaterat datorn rån 7 till
10 men detta alternativ gäller endast en kost tid.

Avancerad start innebär att man måste ha en originalskiva med operativsystemet eller själv
gjort en backup på ett USB minne eller en DVD skiva.
Aktivering är något man kommer i kontakt med vid en uppgradering från Windows 7 till 10.
Efter texten Aktivering ska det stå att Windows är aktiverad med en digital licens som är
kopplat till ett Microsoftkonto. Finns inte denna text och ni har uppgraderat från 7 till 10 så
kommer ni snart få ett påpekande om detta och då är det bara att följa vad som står på
skärmen.
Hitta min enhet är mest för telefon eller padda men kan också användas för en borttappad
laptop. Jag har inställningen satt på Av och behöver då heller inte ha platsanvisning på (finns
på annat ställe).
De två sista För utvecklare och Windows Insider Program är inget för oss vanliga användare
och dessa hoppar vi över.
Vi har nu gått igenom samtliga alternativ som finns på Windows – inställningar. Mycket text
och mycket att läsa men min förhoppning är att ni ska ha detta som ett underlag om något
händer i datorn eller ni vill göra någon inställning. Så läs gärna igenom alla 7 utgåvorna
samtidigt som ni följer med i datorn så ska ni förhoppningsvis slippa en hel del undringar och
problem.
Lycka till!

