
Få styr på sikkerheden i Windows 10
Hent bøger PDF

Jens Koldbæk

Få styr på sikkerheden i Windows 10 Jens Koldbæk Hent PDF Forlaget skriver: Truslerne mod din computer
og dine personlige oplysninger og identitet er desværre stigende. Heldigvis er det i dag muligt at gardere sig

mod målrettede angreb og forebygge sikkerhedsrisici ved hjælp af de sikkerhedsmuligheder, du har til
rådighed. Windows 10 er fyldt med indstillinger og programmer, der hjælper dig med at forhindre angreb på

din personlige oplysninger, så det kun et spørgsmål at lære at udnytte dem. Det hjælper vi dig med via
letforståelige guides og vejledninger.

Datasikkerhed drejer sig ikke kun om angreb fra hackere og virus. Der er også en reel fare for at miste data,
hvis din pc eller harddisk går i stykker, eller hvis du ved et uheld kommer til at slette noget. Truslerne er

mange: f.eks. har mange deres kreditkortoplysninger knyttet til deres online-konti, bl.a. for at købe apps og
lignende. Hvis nogen opsnapper dine login-oplysninger, kan de således hurtigt gå i gang med at tømme din
bankkonto. Det behøver dog ikke altid at handle om penge - måske har du bare følsomme oplysninger

liggende, som du ikke vil have, at uvedkommende tilgår?

Ved både at forebygge og løse problemer giver vi dig alt det, du har brug for, til at beskytte dig selv og dine
personlige oplysninger. Derudover lærer du også, hvordan du kan få din computer op at køre igen, hvis

uheldet skulle være ude.

Få mest muligt ud af det nye system og optimal ydeevne på din maskine. Vi guider dig igennem avancerede
processer, indstillinger og præsenterer dig for de nye funktioner og finesser i Windows 10. Undervejs finder

du masser af tips og tricks til, hvordan du arbejder smartest med computeren.
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