
Sådan Deaktiveres Windows Xp fejlrapportering - TIP!
Alle brugere i Winxp kender sikkert fejlrapportering til microsoft - og mange er
meget trætte af at sende fejlbeskeder for at hjælpe MS med deres fejl - på et
styresystem der indeholder en massse standard errors og bugs fra start....Så er
det hermed sagt
Skrevet den 03. Feb 2009 af serverservice I kategorien Styresystemer / Generelt | 

Åbn: Start - kontrolpanel - system

1. System - egenskaber
2. Avanceret
3. Fejlrapportering
4. Deaktivér Fejlrapportering

Så er alle glade igen og fri for at se de popups når et program debugger/fryser.

Det er som sagt kun et tip - Take it or leave it

Til alle jer der savner noget om virus kan jeg fortælle at det her værktøj ikke egner sig at
scanne, detektere eller fjerne virus ->Henvend jeg i sikkerheds kategorien

Kommentar af nanoq d. 06. Oct 2006 | 1

Ikke en artikel, men et kort tip.

Jeg er dog nødt til at anbefale folk, ikke at benytte tippet. Flere servicepacks er udviklet på baggrund af de
oplysninger Microsoft modtager via systemet. De samme oplysninger ligger til grund for flere forbedringer
i Windows Vista. Overordnet set, er det hjælp til selvhjælp at give Microsoft oplysningerne om programfejl.

Kommentar af venturer d. 03. Oct 2006 | 2

Enig med Gratis. En slags knowledge base/Wikipedia kunne være godt. En artikel bør måske have noget
mere indhold end vi ser her. Men det vil heller ikke give helt mening at oprette et spørgsmål for at forklare
ovenstående. Så hvad gør vi?
dannyboyd: Jeg synes også der kunne have været en lidt mere dybdegående beskrivelse af funktionen
egenligt drejer sig om.

Kommentar af martens d. 29. Sep 2006 | 3

Tja, når man er igang med sådan en fin "artikel" inspireret af alle de gratisaviser, der dumper ind ad
brevsprækken, så kunne det jo være rigtig flot med et link til et program der kan netop det og meget mere
som også er gratis ...
http://xp-antispy.org/index.php?option=com_remository&func=sellang&iso=en
går udfra at ENGELSK er bedre end spansk eller andet...

mvh martens

Kommentar af jps6kb d. 29. Sep 2006 | 4

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://xp-antispy.org/index.php?option=com_remository&func=sellang&iso=en


Kan vi gå ud fra at det ikke er en selvfølge at de folk herinde som ikke kan finde frem til det selv, heller
ikke ved hvad du mener med "Gå til  1: System - egenskaber" ?
Meget dårlig, men gratis, så man kan vel ikke brokke sig, udover spild af plads :)

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 10. Feb 2008 | 5

Ikke en artikel+ hvad er det her????
"Til alle jer der savner noget om virus kan jeg fortælle at det her værktøj ikke egner sig at scanne,
detektere eller fjerne virus ->Henvend jeg i sikkerheds kategorien"

Kommentar af gratis d. 30. Sep 2006 | 6

Det er sagt før..., vi mangler en side til Tips og Trix (ka være det kommer i den nye version af E ?-) jeg
synes det er et fint tip, (har fået mange forespørgelser omkring det) men måske sq det ha været skrevet
sådan her ? Gå Til > |Kontrolpanel|System|Avanceret|Fejlrapportering|Deaktiver Fejlrapportering| og la'
fluebenet været sat i "Men gi mig besked når der opstår en kritisk fejl"

Kommentar af fazli d. 30. Sep 2006 | 7

Der er godt nok ikke ret meget indhold her, Måske burde du forklare hvad det er først og hvorfor det
forekommer (det kan jo være pga. virus osv.) og derefter fortælle PRÆCIST hvordan man gør.

Kommentar af troelss d. 29. Sep 2006 | 8

Jeg må sige at jeg er enig med jps6kb.
Her på siden er der folk som hjælper; de ved selv hvordan de slår fejlrapportering fra. Og så er der folk
som søger hjælper; de ved måske ikke lige hvad du mener. Jeg fandt ingen problemer ved at følge
vejledningen, men jeg har aldrig lagt mærke til knappen eller tænkt på at deaktivere.

Kommentar af eriknoname d. 17. Nov 2006 | 9

sådan - så slap jeg af med det


