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Der er meget snak omkring MSN 7.0

Det kan downloades fra en uofficiel side, siden ejes ikke af MSN!
Jeg er anonym kilde hos MSN, der arbejder som tester og har været med til at udvikle 6.2. Han siger at 7.0
ikke eksisterer.

- "7.0 er under produktion men intet er udgivet endnu"

Dette betyder også at den omtalte BETA heller ikke er udgivet  endnu!

Min kilde anbefaler folk til ikke at bruge 7.0, grundet der kan være gemte backdoors og anden form for
spyware gemt i programmet.
MSN burde kun blive downloadet fra MSN's sider.

// Helt klart gratis grundet det tynde indhold (men alligevel vigtigt!)

Kommentar af the_email d. 18. Nov 2004 | 1

Det er jo overhovedt ikke en artikel. Det er et nyhedsindlæg. Og uanset om det er en vigtig nyhed eller ej,
mener jeg ikke det er det rigtige sted at poste den <---Tilføjelse---> logitech33: Ligegyldigt om det er en
løgn eller ej skal det ikke postes her. Det er en nyhed og bør blive placeret i et nyhedsforum (syntes jeg)

Kommentar af mhl2k01 d. 15. Nov 2004 | 2

holder med dig!

Kommentar af phliplip d. 20. Nov 2004 | 3

Att.: Kapper det er mig; Ang MSN Plus!, så læs hvad du siger ja til når du installerer programmer.. På et
tidspunkt under installationen af MSN Plus! kommer der en del der ligner en alm. licens betingelses dims..
MEN hvis du læser efter så står der at det er en sponsoraftale som du enten kan acceptere eller fravælge;
Og selvom du fravælger, vil MSN Plus! stadig virke lige så godt som hvis du accepterer!

Og jeg har aldrig haft problemer med MSN Plus! ;)

Kommentar af ducks d. 20. Nov 2004 | 4

Microsoft har udgivet betaen som beta, altså for dem som vil tage en risiko og teste den. Men der var så
mange fejl i at de lukkede den igen, der er senere kommet en patch så man alligevel kan bruge 7.0 -
meget på folks eget ansvar, men det ved man vel når man skal patche for at kunne bruge det.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Desuden tror jeg ik på du har en dyt med udviklingen at gøre. Tag fx:
"Jeg er anonym kilde hos MSN" og "Han siger at 7.0 ikke eksisterer.
"
Først dig selv, så en anden - kan du beslutte dig? Så sjusket ville en udvikler fra Microsoft ikke skrive, det
tvivler jeg på. Og jeg tvivler ligeså meget på om de har ret til at udtale sig bagom det hele.
(Blev lidt langt :S)

Kommentar af zity d. 18. Nov 2004 | 5

Enig

Kommentar af viciodk d. 14. Nov 2004 | 6

Naturligvis er MSN 7 ikke udgivet officielt når det er i beta. Af samme grund er det ingen nyhed, at der kan
være sikkerhedsbrister. Men Microsoft er stadig udvikler af programmet.
http://www.softpedia.com/public/cat/10/4/1/10-4-1-128.shtml

Kommentar af htmlkongen d. 06. Dec 2004 | 7

Lille tip :) /Htmlkongen

Kommentar af gf400 d. 19. Nov 2004 | 8

kan sige dig noger man kan hente det på deres egen side nu

Kommentar af xxgullexx d. 29. Dec 2004 | 9

Godt link gartzen!

Kommentar af da9el d. 20. Nov 2004 | 10

Aaaah skønt Gratis :)

Kommentar af gartzen (nedlagt brugerprofil) d. 06. Dec 2004 | 11

Føler du dig evt. lidt til grin?
http://messenger.msn.com/Beta/Default.aspx

Kommentar af el_barto (nedlagt brugerprofil) d. 15. Nov 2004 | 12

Slet den her "artikel"

Kommentar af aa_1234 d. 14. Nov 2004 | 13

det er lidt svært at vide hvad du endelig mener med det du skriver. og betaén er udgivet,men den blev
trukket tilbage pga... de fandt en masse fejl i programmet.

Kommentar af logitech33 d. 18. Nov 2004 | 14

SLAP AF MENNESKER :! MANDEN GIVER EN GRATIS NYHED .. LAD DOG VÆRE MED AT ANKLAGE MANDEN
FOR LØGNER OG DET EN OG DET ANDET ... Folk Burde Opfører sig som experter ind på Exp.dk og ikke som
DYR !!! Hvis man er utilfreds med artikler fra Exp.dk så kom dos selv igang med at skrive noget.. !!! hvis
du har N*SS*R

http://www.softpedia.com/public/cat/10/4/1/10-4-1-128.shtml
http://messenger.msn.com/Beta/Default.aspx


Kommentar af jan_vernersen d. 14. Nov 2004 | 15

Takker for at du gider at advare.
jan vernersen

Kommentar af paraker d. 14. Nov 2004 | 16

Løgn Løgn Løgn.......
Msn 7.0 (beta) findes squ da jeg har den selv og det kan hentes her:
http://www.weah.dk/7.0.0205.MsnMsgs.msi

Kommentar af kapper_det_er_mig d. 14. Nov 2004 | 17

Jeg vil sige at MSN automatisk skriver når der er en ny version så det stoler jeg på. Jeg har før hentet MSN
Plus. Men det var noget lort med masser af reklammer og spyware. Jeg downloader ikke MSN andet end fra
MSN sider eller når MSN selv ber mig om det.

http://www.weah.dk/7.0.0205.MsnMsgs.msi

