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Fuldautomatisk instalation af 3. parts programmer (www.ninite.com)

M$ Windows XP, Vista, WIN7, WIN8, ...

Du kan jo ikke nøjes med ren M$ Windows - der skal jo en håndfuld tillægs programmer derefter ...

Dette kan gøres ganske let ved følgene:

Gå ind på

www.ninite.com

Der kan du tilklikke følgende:

* QuickTime
* Flash
* Flash (IE)
* Java
* .NET
* Silverlight
* Shockwave
* Reader
* Essential (Hvis du IKKE har et aktivt kørende sikkerhedprogram allerede)

--- Evt. også: ---

* Chrome
* Skype
* iTunes
* VLC
* Picassa
* MalwareBytes
* Google Earth
* Revo

---

Kravl ned til og klik på

[Get Installer]  (GRØN Knap)

Vent et øjeblik ...

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.ninite.com
http://www.ninite.com
http://www.ninite.com
http://www.ninite.com


Klik på

[Download Installer]  (GRØN Knap)

Tillad at køre det program

Vent et øjeblik ...

Klik evt. [Show Details]

Værsko ...

Valgte programmer incl opdateringer kommer så automatisk på din PC ...
Uden ### extra "tilbehørs" elementer !

Programmerne bør dog lige afprøves derefter ...

---

PS: Jeg har skrevet til ninite.com og bla. efterlyst [CCleaner] ... men der er ikke sket noget :-(

Kommentar af hubertus2013 d. 06. Mar 2013 | 1

Nu er jeg ikke den der bærer nag men man kan få mange sjove oplysninger ud af at besøge din
"hjemmeside" ;-)

Kommentar af hubertus2013 d. 07. Mar 2013 | 2

Ja Ninite er udmærket for der er ikke noget mere irriterende end at få alle mulige og mulige foslag om en
ny browser eller et antivirus program "foreslået" når man skal installere et gratis program.
Og det skulle ikke undre mig at diverse huller i feks det famøse Java kommer og er der fordi der også er
includeret et andet program som Java folkene måske ikke gider at undersøge for huller men bare nøjes
med at score kassen på det ved at have det med i deres program.

Men hvorom alting er så er der også her:
http://www.filehippo.com/updatechecker

Et udmærket program der tjekker din comp for manglende opdateringer og når den har gjort det åbnes din
foretrukne browser hvor du ka se hvilke af de programmer du har i forvejen mangler en opdatering.
Og så kan man jo så opdatere sine programmer hvis man vil for det er ikke altid at en opdatering er bedre
for din comp eftersom det nogle gange kan lave ravage i det du har i forvejen.
Hvilket vil sige at man til hver en tid altid skal sørge for at have et gendannelses punkt så man kan gå
tilbage til der hvor ens comp fungerede perfekt.
Og først slette de gamle gendannnelses punkter når man ved 110 % at alt virker som det skal.
Ja måske nogen ikke har tænkt over det men man kan frigøre  en del plads ved at at slette de gamle
gendannelses punkter så hvis der feks er 5 gamle kan der frigøres ca 500 mb-1gb plads alt efter hvor
meget der er gemt.
Og hvis man for alvor er i oprydnings hjørnet kan alle preinstallerede programmer gennegåes og fjernes så
man kun har det man har brug for hvilket dette program er udmærket til at finde og fjerne:
Revo Uninstaller Freeware
Scanning for leftovers after the standard uninstall YES 8 Additional cleaning tools included YES Free
Professional Technical Support Yes:
http://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html

http://www.filehippo.com/updatechecker
http://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html


Kommentar af deadman d. 25. Mar 2013 | 3

#1 haha hvad kan du få ud af det mon ... ;)

Kommentar af rasmus64745 d. 26. Mar 2013 | 4

Lidt det samme som MDT :)


