
Se hvem af dine kontaktpersoner der har slettet dig på MSN
Det er faktis muligt at se om dine kontakt personer stadig har dig på deres
kontaktliste. For de kan nemlig godt slette dig fra listen uden at du ved det.
Nu har du chancen for at finde ud af det!
Skrevet den 02. Feb 2009 af bamm I kategorien Chat / MSN | 

Det er faktis muligt at se om dine kontakt personer stadig har dig på deres kontaktliste. For de kan nemlig
godt slette dig fra listen uden at du ved det.
Nu har du chancen for at finde ud af det!

  1. Vælg "Funktioner" > "Indstillinger..."
  2. Vælg "Beskyttelse af personlige oplysninger".
  3. Højreklik på en person i boksen til venstre.
  4. Se, om punktet Slet er synligt eller nedtonet.

Hvis du kan klikke på punket "Slet", betyder det at han/hun har slettet dig fra sin liste.
Hvis du ikke kan trykke på punket "Slet", betyder det at personen stadig har dig der hans/hendes
kontaktliste.

Kommentar af unknown_someone d. 08. Jul 2006 | 1

Minder utrolig meget om
http://www.nettips.dk/Default.asp/KatId=108/SubId=108/id=2537/text=Er+du+stadig+p%E5+dine+beken
dtes+Messenger%3F

Kommentar af oleoldhoj d. 08. Jul 2006 | 2

Amsn - har samme funktion :D - klik og installer understøtter også om folk har blokket dig etc. - hvis der er
nogle som har et program eller kan se hvem der har en på listen - (da jeg selv har slettet en del) - er jeg
meget lydhør

programmet er taget fra sf.net og man kan få kilde koden :D

http://prdownloads.sourceforge.net/amsn/amsn-0.95-windows-installer-2.exe?use_mirror=internap

http://prdownloads.sourceforge.net/amsn/amsn-0.95-windows-installer-2.exe?use_mirror=internap

Kommentar af krydset d. 15. Jul 2006 | 3

kopi af
http://www.nettips.dk/Default.asp/KatId=108/SubId=108/id=2537/text=Er+du+stadig+p%E5+dine+beken
dtes+Messenger%3F
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Kommentar af lasse88 d. 25. Oct 2006 | 5

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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