Sådan holder du din pc’er hurtig og i topform!
Det er jo egentlig logisk nok. Hvis ikke vi sørger for, at gøre rent og rydde lidt op i huset ind i mellem, så
kommer det hele til at se lidt mere slidt og gammelt ud. Der bliver ikke så rart at være – og man kan vel
sige, at huset mister en del af sin funktionalitet. Og glemmer vi at lukke vinduerne og låse dørene, så stiger
risikoen for uønskede gæster markant.
Det samme gør sig gældende med din computer, forklarer Peter Hove, der er Salgs- og Marketingchef hos
Refurb, der har specialiseret sig i handel med genbrugt it.
-

En af de fælder mange falder i er, at man enten bevidst eller ubevidst får installeret to antivirusprogrammer. Det er skidt af flere årsager. Først og fremmest, så fylder antivirusprogrammerne
meget og tager derfor kapacitet fra computeren. Men derudover, så vil de oftest modarbejde
hinanden. Så to antivirusprogrammer er ikke et tæskehold, der hjælper dig mod virus. Det bliver
oftest to ”hjælpere” der slås med hinanden i stedet for. Så regel nummer et: Kun et
antivirusprogram. Og hvis du vil installere et andet end det du har, så slet det gamle inden du
installerer et andet, siger Peter Hove.

Hvilket antivirus-program man skal bruge er en smagssag. Der findes en del gode på markedet, og for
mange bliver valget af antivirus-program lidt et spørgsmål om religion.
-

Hos Refurb bruger vi Microsoft Security Essentials, som vi installerer på alle de maskiner vi
reinstallerer til kunderne. Man kan måske nok finde nogen, der er mere grundige. Men vi bruger
den model fordi den ikke fylder ret meget på maskinerne, fordi den bliver opdateret automatisk
sammen med Windows (hvilket er bekvemt for vores kunder) og så er det altså en af de mest
effektive på markedet, siger Peter Hove.

Pas godt på dine passwords!
Noget andet man skal være opmærksom på er malware og spyware, der eksempelvis kan give hackere
adgang til din netbankkonto, og hvad du ellers troede var beskyttet af passwords, på din harddisk.
-

Det er desværre en form for kriminalitet, der griber mere og mere om sig. De traditionelle
antivirusprogrammer fanger dem ikke, så derfor skal man køre en separat malware-scanning ind i
mellem. En af de bedre på markedet, som oven i købet er gratis, er malwarebytes.org, som vi også
bruger i vores egen virksomhed, siger Peter Hove.

Skal computeren holdes fit og hurtig, så kan man også med fordel kigge på, hvad der i øvrigt er installeret af
programmer. En del computere er fra producenten udstyret med et hav af programmer, som man ikke
nødvendigvis har brug for.
-

Det er noget vi har stort fokus på hos Refurb. De maskiner vi sælger er renset helt af for den slags i
standard installationen.

Et andet af de steder mange kommer uheldigt af sted, er med de såkaldte driverfindere, der tilbyder
brugerne hjælp med at finde den nyeste version.

-

Den korte version af driverfinderne er: lad være! Opdatering af drivere og anden software skal man
kun hente et sted, og det er hos producenten. Når man går til tredjepart, så er der altid en udvidet
risiko for, at der sniger sig noget træls med ind af bagdøren. Ikke nødvendigvis noget med virus og
lignende, men ”blot” noget der fylder op på din computer og popper op i tide og utide. Så når du
installerer nye ting, så vær også opmærksom på, hvis der på forhånd er sat krydser i, at man skal
installere andre ting, som fx toolbars og lignende, siger Peter Hove.

Køb ekstra levetid til computeren!
Computere med styresystemet Windows kan over tid have det med ”at sande til”, hvilket oftest er
ensbetydende med en meget langsom pc’er. Her kan midlet være en reinstallering af Windows.
-

Det er nok en fordel, at man kender lidt til computere eller allierer sig med en der gør, når man
giver sig i kast med at geninstallere Windows. Men en frisk installation af Windows ind i mellem,
hvor man får genetableret fabriksindstillingerne, er noget, der er med til at holde pc’eren hurtig og
smidig, siger Peter Hove.

Har man en pc’er af lidt ældre dato, er der også tempo og kapacitet at hente ved en mindre opgradering.
-

Man kan komme et godt stykke ved at sætte flere ram i sin maskine. Ligesom man kan hente en del
på hurtigheden ved at erstatte den traditionelle harddisk med en SSD-disk. Det kan være en nem og
billig måde at købe et par ekstra års levetid til sin computer på, siger Peter Hove.

Få et godt tilbud på ekstra ram og SSD-diske her:
https://www.refurb.dk/ram
https://www.refurb.dk/p/oem-25-ssd-120gb-sata---2-power/29751

