
7 tips til hurtigere internet browsing
Langsomt internet er ikke til at holde ud. Her er nogle tips til hvordan du sikrer
dig, at du har gjort hvad du kan for at det kan køre så hurtigt og stabilt som
muligt.
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1) Ryd ud i mængden af Browser Plugins
Browser plugins har det med at sløve browseren, og ofte har vi installeret en række plugins, som vi slet
ikke bruger.

Du bør deaktivere dem du ikke pt. bruger, og slette dem du aldrig bruger.

2) Luk online programmer Peer-to-peer programmer
Når du ikke bruger programmer som Spotify, Dropbox osv. kan det være en fordel at deaktivere eller
slukke for dem.

3) Brug faner i stedet for vinduer
Det kræver mere power at have mange vinduer åbne end at have mange faner åbne. Det er naturligvis
bedst ikke have mange sites åbne samtidig, men brug faner frem for nye vinduer.

4) Sørg for din forbindelse ikke bruges af andre
Sørg for at have en sikker kode på dit net, så du undgår at naboer og andre logger på og bruger af din
båndbredde. Mange har ikke nogen kode på deres net, og det er en rigtig dårlig ide.

5) Placer din router så den ikke generes af andre signaler
Mobilsignaler, mokrobølgeovne og andre elektroniske apparater har det med at forringe signalet fra
routeren. Sørg for at have routeren så tæt på dine enheder som muligt, og så langt fra andre signaler som
muligt.

6) Installer Adblocking software
Reklamer er både irriterende at se på, og sløvende for din internethastighed. Du bør have en adblocker, så
du får en simplere browsing, og desuden undgår at bruge Mbit på at hente reklamer.

7) Brug en hurtig browser
Er du stadig på Internet Explorer, så bør du skifte til Firefox eller Chrome eksempelvis. De er både
hurtigere og lettere at arbejde med, og de vil også kunne give dig lidt mere speed på din surfing online.

Jeg håber du kunne bruge disse tips. Hvis du vil have flere tips, så kan du desuden tjekke denne side, hvor
jeg har 10 yderligere tips:
http://www.netkablet.dk/hurtig-internet-16-tips-hurtigere-browser/
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Nogen der ved hvordan man sletter en kommentar? Den ovenstående var blot en test for at se hvordan

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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systemet fungerer...
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Når du er logget ind kan du redigere i guiden, men du kan ikke slette en kommentar, desværre:-)
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Tak for et par gode råd!

Har det selv med at åbne alt for mange vinduer... og vel også faner, men vil fra nu af holde mig til maks 3
vinduer :-)


