
Support til Windows XP er ophørt 
Fra og med den 8. april 2014 vil der ikke længere være support og opdateringer til Windows XP. Sørg for, at din pc er beskyttet. 

Hvad betyder ophør af support til Windows XP? 
Microsoft har ydet support til Windows XP i de seneste 12 år. Men nu er det blevet tid til, at vi, sammen med vores hardware- og 

softwarepartnere, skal investere vores ressourcer i at yde support til nyere teknologier, så vi fortsat kan levere fantastiske nye 

oplevelser. Det er derfor ikke længere muligt at få teknisk support til Windows XP. Dette omfatter også automatiske 

opdateringer, som er med til at beskytte din pc. 

Microsoft fjerner også muligheden for at downloade Microsoft Security Essentials til Windows XP. Hvis du allerede har Microsoft 

Security Essentials installeret på din pc, vil du fortsat modtage antimalwareopdateringer i en begrænset periode. Bemærk dog, at 

Microsoft Security Essentials (eller anden antivirussoftware) vil have begrænset funktionalitet på pc'er, der ikke har de seneste 

sikkerhedsopdateringer. Det betyder, at pc'er med Windows XP ikke vil være sikre og ikke vil være beskyttet mod eventuelle 

sikkerhedstrusler. 

Hvad sker der, hvis jeg fortsætter med at bruge Windows XP? 
Support til Hvis du fortsat bruger Windows XP, efter at supporten er ophørt, vil din computer stadig fungere, men den vil ikke 

længere være beskyttet mod sikkerhedstrusler og virusangreb. Internet Explorer 8 ophører også, så hvis din Windows XP-pc har 

forbindelse til internettet, og du bruger Internet Explorer 8 til at surfe på nettet, er din pc ikke længere beskyttet mod eventuelle 

sikkerhedstrusler og virusangreb. Efterhånden som flere software- og hardwareproducenter fortsætter med at optimere til nyere 

versioner af Windows, kan du desuden forvente, at flere apps og enheder ikke længere fungerer sammen med Windows XP. 

Hvad betyder det, hvis der ikke længere ydes support til min version af Windows? 

Hvilken version af Windows kører jeg? 

Hvordan kan jeg fortsat holde min pc beskyttet? 
Du har to muligheder for at holde din pc beskyttet, efter supporten er ophørt: 

Opgrader din nuværende pc
Meget få ældre computere kan køre Windows 8.1, som er den seneste version af Windows. Vi anbefaler, at du downloader og 

kører Opgraderingsassistent til Windows, så du kan kontrollere, om din pc opfylder systemkravene til Windows 8, og derefter 

følger trinene i vejledningen for at opgradere, hvis din pc er egnet til det. Systemkravene til Windows 8.1 er næsten de samme 

som til Windows 8, så hvis din pc kan køre Windows 8, vil du i de fleste tilfælde kunne hente den gratis opdatering til 

Windows 8.1. Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål.

Download Opgraderingsassistent til Windows for at kontrollere, om din pc kan køre Windows 8

Selvstudium: Opgrader til Windows 8.1 fra Windows XP

Få en ny pc
Hvis din nuværende pc ikke kan køre Windows 8.1, kan det være tid til at overveje at købe en ny. Gå på opdagelse i vores store 

udvalg af nye pc'er. De er mere effektive, vejer mindre og er mere stilfulde end nogensinde før, og gennemsnitsprisen er 

betydeligt lavere end den, du betalte for en almindelig pc for 12 år siden.

Find din perfekte pc

Hvordan flytter jeg alle mine Windows XP-ting til en ny pc?

Du kan flytte dine Windows XP-ting med Laplink, som er en gratis dataoverførselstjeneste, der kan hjælpe dig med at få dine 

filer, indstillinger og brugerprofiler fra din Windows XP-pc til din nye Windows-enhed, uanset om det er en bærbar eller 

stationær pc eller en tablet. (Bemærk, at du skal bruge din Windows XP-pc til at overføre dine data, og at du kun kan overføre til 

en pc, der kører Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1).

Læs mere* 

* Indholdet på denne side er muligvis kun tilgængeligt på engelsk. 

Mød Windows Apps og spil Pc'er og tablets Downloads Sådan gør du Frank Rasmussen Log af 
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Hvad får jeg sammen med Windows 8.1? 
Windows 8.1 gør det nemt at udføre alle de ting, du plejede at gøre med Windows XP, samtidig 

med at der åbnes for en ny verden af muligheder, du kan udforske og nyde. 

Hør om alle de fantastiske ting, du kan gøre med det nye Windows 

Har du brug for mere hjælp? 

Windows XP til små virksomheder

Sørg for, at din virksomhed er 

beskyttet, nu hvor supporten til 

Windows XP er ophørt. 

Windows XP til virksomheder 

Sørg for, at din virksomhed er 

beskyttet, nu hvor supporten til 

Windows XP er ophørt. 

Support til Office 2003 er ophørt 

Få mere at vide om ophør på support 

af Office 2003. 
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