
Kjære Techotel kunde
Norge summer av gjenåpning og mange restauranter og hoteller åpner deres systemer og datamaskiner etter en lang 
dvale, og gleder seg til å komme i gang igjen. Maskinene oversvømmes så av dialogbokser om oppdateringer som skal tas 
stilling til.
Vi har derfor utarbeidet en liten guide.
God fornøyelse og god arbeidslyst. Vi gleder oss til å gjenåpne sammen med dere.

Med vennlig hilsen
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Gjenåpning og Microsoft 
oppdateringer 
Hva betyr det for deg og dine datamaskiner?

Sikkerhetsoppdateringer:
Sikkerhetsutfordringer er de viktigste å få dekket, da de sikrer din PC mot å bli 
infisert av såkalt ‘malware’, som kan gi hackere adgang til din PC. Eventuelle 
sårbarheter på Windows PC’er finnes løpende via innberetninger til Microsoft, 
som så gjør systemet mer sikkert med oppdateringer laget av Microsoft’s 
utviklere.
 
Ditt utbytte: Din PC vil være bedre sikret mot omverdenen.

Oppdateringer av ditt operativsystem (Windows):
Microsoft’s operativsystem (Windows) blir løpende utviklet så det blir hurtigere 
og mer stabilt, samt for å få den beste ytelse ut av ditt hardware.
 
Ditt utbytte: Windows blir hurtigere, mer stabil og du får mest mulig ut av din 
PC’s hardware.

Valgfrie oppdateringer:
Når du velger å installere valgfrie oppdateringer, får du blant annet oppdateringer til din Microsoft Office Pakke. Derutover kan 
det være oppdateringer fra hardwareprodusenter, som lager printere og andre enheter til din PC, eks. oppdateringer av drivere.
 
Ditt utbytte: Dine andre Microsoft produkter får bedre hastighet, stabilitet og ytelse, samt ny funksjonalitet. Dessuten kommer 
din PC og annen hardware til å bli hurtigere og mer stabilt.

Viktig for din Picasso:
Når du får oppdateringer fra Microsoft hjelper det også med til å forbedre ytelsen på din Picasso,
da det hjelper med å gjøre din forbindelse til Picasso mer stabil.
 
Kommer disse oppdateringer til din PC,  og du velger å ikke installere dem, kan det i noen tilfeller bety at din
Windows i siste ende blokkerer for at du kan koble opp til Picasso.
 
Ditt utbytte: Bedre forbindelse til Picasso.

Planlegg tidspunkt
for Microsoft oppdateringer

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.


