
Kære Techotel kunde
Danmark summer af genåbning og mange restauranter og hoteller åbner deres systemer og computere efter den lange 
dvale, og glæder sig til at komme igang igen. Men de oversvømmes af dialogbokse om opdateringer, de skal tage stilling 
til. Vi har derfor udarbejdet en lille guide.
God fornøjelse og god arbejdslyst. Vi glæder os til at genåbne sammen med jer. 

Det var alt for i dag
Hav en forrygende genåbning!

Med venlig hilsen

AK Techotel
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Tlf:           (+45) 36 19 21 20 
hardwaresupport@techotel.dk 
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Genåbning og Microsoft opdateringer 
Hvad betyder det for dig og dine PC’er?

Sikkerhedsopdateringer:
Sikkerhedsudfordringer er de vigtigste at få dækket, da de sikrer din PC imod 
at blive inficeret af såkaldt ‘mallware’, som kan give hackere adgang til din PC. 
Eventuelle sårbarheder på windows PC’er findes løbende via indberetninger 
til Microsoft, som så gør systemet mere sikkert med opdateringer lavet af 
Microsoft’s udviklere.

Dit udbytte: Din PC vil være bedre sikret imod omvendenen. 

Opdateringer af dit operativsystem (Windows):
Microsoft’s operativsystem (Windows) bliver løbende udviklet så det bliver 
hurtigere og mere stabilt, samt for at få den bedste ydelse ud af din hardware.

Dit udbytte: Windows bliver hurtigere, mere stabil og du får mest muligt ud af 
din PC’s hardware.

Valgfrie opdateringer:
Når du vælger at installere valgfrie opdateringer, får du blandt andet opdateringer til din Microsoft Office Pakke. Derudover kan 
der være opdateringer fra hardwareproducenter, som laver printere og andre enheder til din PC, eksv. opdateringer af drivere.

Dit udbytte: Dine andre Microsoft produkter får bedre hastighed, stabilitet og ydelse, samt ny funktionalitet. Desuden kommer 
din PC og anden hardware til at blive hurtigere og mere stabilt.

Vigtigt for din Picasso:
Når du får opdateringer fra Microsoft, hjælper det også med til at forbedre ydelsen på din 
Picasso, da det hjælper med at gøre din forbindelse til Picasso mere stabil. 

Kommer disse opdateringer til din PC og vælger du ikke at installere dem, kan det i nogle tilfælde betyde 
at din Windows i sidste ende blokerer for, at du kan forbinde til Picasso.

Dit udbytte: Bedre Picassoforbindelse.

Planlæg tidspunkt
for Microsoft opdateringer

Det bedste tip vi kan give er at 
kontakte jeres IT mand og få 
hjælp til at ændre indstillingerne 
på jeres PC, så jeres opdateringer 
installeres automatisk f.eks. om 
natten, eller på et andet tidspunkt 
hvor I ikke har travlt.


