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Det er relativ nemt at sætte antallet af dgae ned på denne irriterende Windows ting :o)

Vælg "kør..." i start menuen og skriv "regedit" efter fuldt af [enter]

ADVARSEL: Du er nu i et område af Windows hvor du kan lave meget stor skade på dit system, så du bør
følge den næste beskrivelse meget nøjagtig.

Det vindue der åbnede minder meget om stifinder. Du skal nu finde følgende REG via træet til venstre.

"passwordexpirywarning"

[ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon ]

"passwordexpirywarning" ligger i mappen Winlogon

Dobbelt klik på "passwordexpirywarning" og ændre værdien til det antal dage du ønsker Windows skal
advare din inden det udløber !

Nemt ik´ :o)

Hvis du sider i et netværk med mange bruger kan du ved at copy/paste nedenstående til notesblok og
gemme det som "EtEllerAndet.reg"

Herefter sender du det rundt til dine bruger

-----------------
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"passwordexpirywarning"=dword:00000002
-----------------

//Chewie

Kommentar af janbb d. 14. Jan 2004 | 1

spændende 'ting'.regedit er jo 'mørk land' for mange alm. brugere og trænger til at blive belyst i nogle
eksempler.

Kommentar af mikkel_robin d. 10. May 2004 | 2

Fin artikel.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Men den "rigtige" måde at gøre dette på ville vel egenligt være ->

1. Kontrolpanel
2. Administration
3. Lokale sikkerhedsindstillinger
4. Kontopolitikker
5. Adgangskodepolitik

- Her kan alle indstillingere vedr. adgangskodepolitikker ændres

Kommentar af ducks d. 27. May 2004 | 3

Hvad er den "irriterende windows ting" for noget? Jeg er overhovedet ikke med på hvad vi snakker om. Det
eneste jeg kan få ud af det er, hvor lang tid der er til at Windows aktivering udløber?? Hvis det er det er
det vidst ikke helt lovligt..

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 10. Feb 2008 | 4

Kommentar af jurij d. 17. Apr 2004 | 5

Mærkeligt nok har jeg installeret Windows mange gange, uden der skette noget ved at jeg ikke
registregede det. Og mange af mine venner har kopirede cder med Windows, det duer også fint?


