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Vil du vide hvordan du fjerner de små men mange programmer der starter op, når
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Vil du vide hvordan du fjerner de små men mange programmer der starter op, når du kommer ind i
windows? sådan gøres det.

Det er ret nemt, og vi alle har vel oplevet at vi har skulle installere fx. quicktime på computeren for at
kunne se et film-klip på Internettet.

Quicktime er god til at ligge sig bag det hele, og derfor starter dette lille program op sammen med
windows.

Du fjerne dine små/store/irreterende/uønskede programmer sådan:

Gå til menuen start, og vælg kør...
Her skriver du: msconfig
Du kommer nu ind i "Systemkonfigurationsprogrammet".

Øverst er der nogle faneblade, og du vælger den der hedder "Start".
Her kan du se alle de ting der starter op sammen med dit windows.

Nu kan du begynde at af-markére alle de uønskede programmer, og så prøve at genstarte.. De er nu
forsvundet...

Det var det, meget nemt

Kommentar af gertnissen d. 18. Jan 2004 | 1

Fin lille reminder til forårsrengøringen..

Kommentar af nanoq d. 15. Jan 2004 | 2

Artiklen er slet ikke fyldestgørende nok. Feks. ligger msconfig ikke i alle styresystemer. Desuden kan
programmer startes andre steder også. Feks. direkte fra registry eller ganske enkelt fra startup folderen.

Kommentar af thomasolsen d. 09. Jul 2004 | 3

msconfig ligger i WIN XP pro. kan evt. kopiers over på en win200 hvor den også vil virke.

Kommentar af phineas_phreak d. 07. Jul 2004 | 4

msconfig ligger i XP men ikke windows 2000

Kommentar af lomse d. 05. Feb 2004 | 5

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Kommentar af athlon-pascal d. 16. Jan 2004 | 6

msconfig _er_ i WinXP Prof. | msconfig konfigurerer netop, hvilke programmer der starter op via
registreringsdatabasen og startmappen. | Der findes andre måder at få programmer til at starte op på
(f.eks. et program der bruger en almindelig metode, og så starter en masse andre). | StartupMonitor
(http://www.mlin.net/StartupMonitor.shtml) kan anbefales | Alternativ til msconfig:
http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml

Kommentar af shirt-pusher_com d. 15. Jan 2004 | 7

Til dem der ikke har XP :o) http://www2.whidbey.com/djdenham/Msconfig.htm

Kommentar af xodeus d. 15. Jan 2004 | 8

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 24. Oct 2004 | 9

der skrives at msconfig ikke ligger i XP - selvfølgelig gør den det.
Der skrives også at artiklen ikke er fyldestgørende nok - well... Vi taler jo også XP ;)

Kommentar af fromsej d. 15. Jan 2004 | 10

Der mangler en beskrivelse af hvordan man gør i win2K

Kommentar af henninga d. 15. Jan 2004 | 11

Virker fint i min XP pro.
Enkelt og ligetil - hvis man ikke kender det.
Og så er tippet gratis!

Kommentar af gudmundp d. 15. Jan 2004 | 12

msconfig ligger ikke i XP

Kommentar af yamaha24 d. 28. Feb 2004 | 13

Det er bare ikke altid at man kan se alle prog.der starter op fks. spyware.

Kommentar af da9el d. 09. Jul 2004 | 14

Viste det godt i forvejen, men ellers men god artikel.

Kommentar af hubertus2013 d. 10. Mar 2013 | 15

Man kan også gøre det nemt og enkelt ved at dl ccleaner hvor man kan slutte og kontrollere alle de
programmer der starter op ved windows start.

Ved ikke at gøre noget havde jeg i sin tid godt og vel mere end 10 ting der startede samtidigt med
windows hvilket tog nærved 5 minutter inden alt var "faldet på plads" (Win vista) men nu er der kun 3 og
den er startet og klar på under 1 minut.

http://www.mlin.net/StartupMonitor.shtml
http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml
http://www2.whidbey.com/djdenham/Msconfig.htm

