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Windows 10 från hösten 2017
I våras kom en uppdatering som kallas Creators Update och som hade 
versionsnummer 1703. Och i slutet av oktober 2017 kom Fall Creators 
Update med nummer 1709. 
I Inställningar/System/Om ser du vilken version din dator har.
Höstens uppdatering pytsas ut alltefter hand, men snart har alla den. Pro-
cessen går att snabba på. Gå till Inställningar/Uppdateringar och säker-
het och Sök efter uppdateringar. Uppdateringen tar lång tid. 
Vad har då hänt? Det har tillkommit flera funktioner och finesser som 
inte är på grundboksnivå, bland annat finns det program för att skapa 
tredimensionella objekt (3D Paint och 3D Builder). Appen Foton är 
ombyggd och där kan man nu göra videoremixar och annat som heller 
inte hör hemma i Grundboken. Och så har man ändrat lite här och där 
som vanligt. 
Här följer en kort sammanställning av vad som skiljer Grundboken Win-
dows 10, version 1709 från Grundboken Windows Anniversary. Heltäck-
ande är den säkert inte. Och ändringar utan stor betydelse tas inte upp.
En liten reservation: Även små uppdateringarna som kommer då och då, 
kan ändra på detaljer i utformning av och funktion i Windowsmiljön. 
Och webbsidor byggs om och ändras alltför ofta. Det kommer därför 
även i fortsättningen att finnas skillnader mellan bok och verklighet.
Ändringarna redovisas kapitelvis med början på nästa sida. 
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1. Program och datorer
Ett tillägg om hur man kontrollerar vilken version av Windows man har.

2. Windows 10
Kalkylatorn. Nytt i den är att den innehåller en valutaomvandlare. Klicka 
på menyn uppe till vänster och välj Valuta. Kan ju var en rolig övning. 
Valutakursen uppdateras i realtid om du är uppkopplad mot nätet. Detta 
tas inte upp i boken, se informationen som ett tips till rolig övning.
Kontrollpanelen. Den använder vi inte mer. I stället hänvisas till Inställ-
ningar.

3. Tangentbordet och ordbehandling
I Anniversary styrdes vi att spara i Onedrive. När vi valde Spara som... i 
t.ex. Wordpad öppnades Onedrive. 
Så är det inte längre; nu har man återgått till Den här datorn\Doku-
ment, d.v.s. så som det var förr.
Och därför har instruktionerna ändrats, så att det ska bli så enkelt som 
möjligt för nybörjarna.

4. Internet
Webbläsaren Edge är sig i stort sett lik, ett par ändringar har jag hittat:

 – Efter installationen av Windows startar Edge med ny sida med 
länkar till information om allt nytt (som oftast är överkurs för vår 
målgrupp).

 – ”Vart vill du gå”-fältet är borta.

 – Menyn, de tre punkterna uppe till höger, hette förr Flera åtgärder, 
nu kallas den Inställningar med mera.

 – Visa fältet favoriter finns nu på nivå 1 i Inställningar.

 – Pdf-filer hanteras numera utmärkt av Edge. Appen Läsare är pen-
sionerad.

5. E-post
I Anniversary-versionen finns instruktioner om hur man skapar ett 
Microsoftkonto på www.outlook.com. Nu är det annorlunda.
Den som inte har MS-konto och kanske inte heller har ett konto på 
datorn man använder, uppmanas att skaffa konto (och e-postadress) via 
Inställningar, se sidan 96. En liten varning: man måste bara skriva in 
lösenordet en gång, risk för fel. Kanske är detta avsnitt onödigt, framför 
allt i en kurssituation. Men den som har boken hemma, kan möjligen ha 
nytta av informationen.
I denna process måste man ha en mobiltelefon och kunna ta emot sms.
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E-post på www.outlook.com. Där finns nu Prioriterad Inkorg. Kan vara 
förvirrande. Outlook sorterar inte alltid särskilt begåvat, och jag tycker 
att det är enklare med en Inkorg. Ändra via menyn Filter om du vill.
Samma sak gäller med visningsläget Konversationer. Det är ju en 
smaksak hur man vill ha det. Ändra kan man göra via Filter.
I appen E-post kan man ändra i Inställningar- Läsning.
När du bifogar filer får du frågan om filen ska bifogas som kopia eller 
delas på Onedrive. Bifogas som kopia är enklast än så länge.
Att spara bifogade filer i webb-eposten är ändrat. Nu måste man välja 
Spara som via Spara-knappen. Att välja Spara innebär att filerna hamnar 
i Hämtade filer.
OBS! Outlook på webben kommer att uppdateras. Det finns just nu 
möjlighet att växla till en betaversion (testversion) av tjänsten.

6. Appar
Store har ändrat utseende och i viss mån terminologi.
Appar uppdateras automatiskt enligt standardinställningen.
Sidorna om appen Läsare är borttagna. Microsoft tar bort den inom kort.

7. Utforskaren
Inriktningen mot Onedrive är borta. Dock finns ny övning där man 
använder Onedrive.

8. Kamera och bilder
Import av bilder sker nu från appen Foton. Det gamla sättet fungerar 
men det verkar vara enklare.
Avsnittet om Bilder i Utforskaren är nerbantat.
Appen Foton är till viss del ändrad. Bläddringspilar finns nu vid sidan av 
bilderna i stället för i nerkanten.
Album visas under Projekt, som är nytt. Dessa båda begrepp används 
parallellt.
Vyn där alla bilder visas kallas omväxlande Samling, Alla foton eller Fo-
ton & videor. Ser olika ut i olika datorer. Svårbegripligt.
Album skapas via Projekt eller Skapa. I boken finns nu avsnitt om att 
skapa album.

Dela på Onedrive är ändrat.

9. Anpassa Windows
Små förändringar. 

10. Samtal via datorn
Skype är installerat och i bästa fall behövs inte någon inloggning, i alla 
fall inte om man är inloggad med sitt Microsoftkonto i datorn.
Skype är till vissa delar ändrat jämfört med tidigare versioner.


