
Internet Explorer forsvundet
Er Internet Explorer forsvundet fra din Windows 8-PC er du ikke den eneste. En fejl
som florerer rundt omkring hos mange. Fortvivl ikke!
Skrevet den 27. okt 2012 af (nedlagt brugerprofil) I kategorien Styresystemer / Generelt |

Er Internet Explorer 10 ikonet forsvundet fra Start skal du ikke blive bange. Fejlen er dukket op hos mange
og kan fikses på ingen tid.

Er ikonet forsvundet fra Start, men findes i "Apps"?
Højreklik på Startskærmen og klik derefter på "Alle apps". Nu kommer en liste frem med alle programmer
på computeren. Find Internet Explorer og højreklik på denne. Klik nu på "Fastgør til start".

Jamen, Internet Explorer findes ikke i listen "Apps"
Nu skal du til den mere komplicerede metode. Åben "Skrivebord" (Desktopversionen af Windows) og
naviger dig frem til "Kontrolpanel". Det kan være lidt svært når man ikke kender Windows 8, da der ingen
startmenu er. Højreklik på skrivebordet og klik på "Personlige indstillinger" eller "Skiærmopløsning". Øverst
på den side der dukker op står den sti du er på:

Kontrolpanel > Udseende og personlige indstillinger > xxx > xxx. Klik på "Kontrolpanel" i dette adressefelt.
Nu er du i kontrolpanelet. Under overskriften "Programmer" klikker du på "Fjern et program".

Klik nu på "Slå Windowsfunktioner til eller fra" i venstre side. Et nyt skærmbillede dukker op. Fjern
afkrydsningen ved Internet Explorer 10.

NB! Husk hvordan du kom frem til dette punkt, for når du genstarter er der ikke noget internet på din PC!

Genstart PC'en. Naviger dig frem til "Slå Windowsfunktioner til eller fra" igen og sæt nu et flueben ud for
Internet Explorer 10. Genstart din PC, og så er det der. Nu skal det bare fastgøres til start, som er
beskrevet ovenfor.

God fornøjelse

Kommentar af tom8 d. 28. okt 2012 | 1

allerede sådan et monster problem !?  *Gulp*

Kommentar af stalle d. 29. okt 2012 | 2

Tror jeg efterhånden har lavet 8 forskellige installationer, og er ikke stødt på problemet.
Men når PhilipMK vælger at lave en guide om det, må det være et problem.

Kommentar af olebole d. 29. okt 2012 | 3

<ole>

Det er helt tydeligt et problem for mange  *o)

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

https://www.google.dk/#hl=en&sclient=psy-ab&q=windows+8+internet+explorer+disappeared


/mvh
</bole>

Kommentar af (nedlagt brugerprofil) d. 29. okt 2012 | 4

#1 - søg "Internet Explorer missing Windows 8" på Google ? Det er et problem. Jeg ved ikke om det er med
i den helt nye opdatering til systemet, som bl.a. omhandler browsere, men mange har stødt på problemet.

Jeg ønsker ikke at lave en guide som skal bruges til gud og hver mand, men jeg kender selv problemet
hvor man bare ikke kan få problemet løst, og så er det jo meget rart med en guide. Tilmed på dansk :)

Kommentar af tom8 d. 29. okt 2012 | 5

hmm...hvorfor pokker er Explorer 10 ikke sat som  default browser når man først starter win 8 ......jeg tror
jeg venter med at hente win 8 til de har fikset den ting......eller hvad ?

Kommentar af magic-mouse d. 30. okt 2012 | 6

Stille og rollig. Helt ok.

Kommentar af jokkejensen d. 30. okt 2012 | 7

"windows 8 internet explorer disappeared"

Så kan man da vist heller ikke søge bredere.

/Princessen.

Kommentar af olebole d. 31. okt 2012 | 8

<ole>

Søde, lille prinsesse Jensen: I lyset af deres uforløste hede følelser og evige tilnærmelser, må jeg
desværre bedrøve dem: Regn ikke med, jeg bliver far til deres børn  =)

I øvrigt pudsigt, man skal høre om 'brede søgninger' fra en lille, bredmåset gås i evigt scorehumør!  *D

/mvh
</bole>

Kommentar af olebole d. 31. okt 2012 | 9

- nej undskyld, Jokke. Jeg bør ikke brokke mig, når du for én gangs skyld kommenterer i nærhed af trådens
emne  =)

Kommentar af tom8 d. 04. nov 2012 | 10

er det her noget microsoft retter på fremtidige udgaver af win 8 opgraderingen ?

Kommentar af stalle d. 06. nov 2012 | 11

Det var da besynderligt at jeg på intet tidspunkt har oplevet fejlen, til trods for, at jeg som noget af det
første efter endt installation, har valgt at installere en anden browser, som jeg har sat som default.



Men noget der slår mig, når jeg så søger på problemet er, at det alt sammen lader til at være artikler
skrevet på baggrund af hændelser med tidlige versioner?

Jeg har som sagt ikke oplevet det endnu, på så vel diverse preview versioner som final versionen.

PhillipMK:
Kan du be/afkræfte, at problemet eksisterer i den endelige version?

Kommentar af tom8 d. 07. nov 2012 | 12

"problemet eksisterer i den endelige version?"....ja, det ville være rart at vide !

Kommentar af jokkejensen d. 12. nov 2012 | 13

Det er vel mere eller mindre fløjtende ligegyldigt om fejlen stadig eksistere i den sidste version. Til dem
som ikke vidste at IE siden XP har lagt under windows componenter, er der jo denne guide, eller olebols
google søgning.

Jeg har flere maskiner med w8 hvor der ikke har været nogle problemer. MSDN versionen, dog
virtualiseret, men skulle ikke have noget at sige.

Kommentar af deadman d. 12. nov 2012 | 14

Hvis man installerer Windows og opdaterer inden man tager IE i brug - gælder for win8 OG win7 - så er IE
ikke tilgængelig før man har valgt browser.

Det er EU bestemt, og egentlig ikke et problem som sådan.
Men ok guide som jeg alligevel har givet 5 stjerner.

Kommentar af (nedlagt brugerprofil) d. 01. dec 2012 | 15

@ 11# og 12#:

Ja, det opstod i W8Pro. Den endelige version.
Jeg startede med IE på den, men pludselig var det bare væk, og jeg havde ingen anden browser. Og så er
man jo lidt lost :)

Undskyld det sene svar. Ville have svaret her forleden, men da kunne man ikke skrive indlæg på
Eksperten.dk - hvorfor ved jeg ikke.


