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Bra att ha program:
• Operativsystem – Blir gamla med tiden. Ha som äldst två versioner efter det  
  som är nyast. Windows 2000 är på fallrepet...
• Gratisprogram fi nns det gott om. Behöver man hjälp med sin dator är det gi 
  vetvis bäst att ha ett känt operativsystem med gällande support och ska man 
  betala för något extraprogram så är det för viruskontrollen. Det förutsätter 
  dock att man låter datorn prata på nätet då och då för att uppdateras.
  All kontakt med andras fi ler medför en smittorisk. Tro alltså inte att datorn är  
  skyddad för att du inte kopplar upp den! Du tar ju säker hem fi ler via mail el 
  ler från Internetcaféet och lägger i din burk!
• Antivirus – Har du ett köpt program se till att underhålla livstiden – betala för 
  en ny period i tid!
  Det fi nns gratisalternativ – AVG Anti-virus – www.grisoft.com eller från 
  www.download.com
• Utökat skydd mot baciller... Trojanska hästar och maskar är också bra att 
  skydda sig mot:
  Ad-Aware och Spybot fi nns för gratis nedladdning -
  http://www.lavasoftusa.com/software/adaware/
  http://www.safer-networking.org/en/download/
  eller från – www.download.com
• Bildhantering – Ett kraftfullt, snabbt och lättanvänd gratisprogram:
  Irfanview – www.irfanview.com Hittas också på www.download.com
• Telefon via PC – Skype – www.skype.com
  Billigare kan det knappast bli. PC till PC gratis. PC till fast telefon inom Eu  
  ropa, USA, Kanada m fl  0.017€ - alltså knappt 20 öre per minut.
• Skapa pdf fi l gratis – pdf995s. Finns hos www.pdf995.com
• Ftp fi löverföring – för administration av t ex en hemsida. Massor med gratis
  program fi nns.
  Ett av dom är WS ftp Le som dessvärre ersatts av WS ftp Home som är gratis 
  i en månad.
  http://www.clanen.net/wsftp.html Där kan du hitta den gamla Le-versionen.
• Kopiera DVD – DVD Shrink – Program som krymper en DVDfi lm så det  
  ryms på en 4,7GB DVD. 
  Finns på http://www.free-codecs.com/DVD_Shrink_download.htm
• Adobe Reader, för att läsa pdf-fi ler – http://www.adobe.se/products/acrobat/ 
  readstep2.html
• Tidvattenprogram – Wxtide32 – hittas på http://www.wxtide32.com/
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• Gribläsare – Viewfax – läser väderfax. Finns hos www.winlink.org
• Bra brevlåda på nätet – Gmail – Enkel och med stor lagringskapacitet. 
  Administreras av Google och fi nns på svenska. En inbjudan från en användare 
  krävs för att starta.

Bra att veta:
• När man är på långtur kan man behöva hjälp med sin PC och då är det bäst att ha  
  alla program installerade på engelska, även operativsystemet.
• Ha alla installationsskivor med för att kunna ominstallera.
• Uppdatera från Windows Update så ofta det går.
• Uppdatera virusskydd och andra liknande program så ofta det går.
• Städa hårddisken. Den bör inte vara full till mer än 80 %
• Defragmentera hårddisken då och då, den ska inte se ut som en trasmatta
  Högerklicka på C:
  välj – Egenskaper – Fliken Tools – Defragment now – Defragment
• Ha en extern CD/DVD brännare med, bränn kopior på alla data då och då
• En extern hårddisk är inte heller dumt att ha för att spara t ex fi lmer, bilder eller 
  musik på.
• Låt alltid operativsystemet hitta drivrutiner till en ny hårdvara först (t ex en ka
  mera eller skrivare). 
  Installera från medskickad disk som nummer två.
  Uppdatera från leverantörens hemsida.
• Ett kort för trådlöst nätverk är bra att ha
  Det blir vanligare och tätare mellan hamnar med trådlöst nätverk. Kort fi nns i 
  fl era former. Dels inbyggda i nyare bärbara datorer. Dels som instickskort i 
  PCMCIA porten och den kanske bästa formen – en liten USB kopplad sänd- och 
  mottagare. Liten, billig, lätt och riktbar.

• För säkerhet – ha två datorer med på resan
• För säkerhet – köp en extra GPS som kopplas direkt till datorn via USB
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