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Windows 10 on saatavilla tänään maksuttomana päivityksenä 190
maassa
Ihmiset ja organisaatiot voivat tehdä upeita asioita Microsoft Edge -selaimella, Continuum-teknologialla, Xbox-sovelluksella ja universaaleilla
Windows-sovelluksilla.

Microsoft julkisti tänään, että Windows 10 on saatavilla maksuttomana päivityksenä[1] tai uusien PC:iden ja tablettien mukana. Windows 10
sisältää uusia innovaatioita, kuten Microsoft Edge -selaimen, Continuum-teknologian ja Xbox-sovelluksen. Ne tarjoavat tutun mutta entistä
henkilökohtaisemman käyttökokemuksen, jolla käyttäjä saa enemmän aikaan. Palveluna toimitettava Windows 10 on kaikkien aikojen turvallisin
Windows, joka pysyy automaattisesti ajan tasalla tarjoten uusia ominaisuuksia ja tietoturvapäivityksiä. Windows 10 tarjoaa yhtenäisen
kokemuksen laajimmalla laitevalikoimalla kattaen PC:t, tabletit, puhelimet, Raspberry Pin, Xbox Onen, HoloLensin ja monia muita. Uusi
Windows-kauppa ja Windows Software Development Kit -ohjelmistokehityspaketti tulevat myös saataville tänään, mikä antaa mahdollisuuden
kehittää ja jakaa monia uusia Windows 10 -sovelluksia.

 ”Tänään alkaa Windowsin uusi aikakausi. Windows 10 on ollut ainutlaatuinen alusta saakka. Sen rakentamisessa on hyödynnetty yli viiden
miljoonan fanin palautetta ja se toimitetaan palveluna. Lisäksi Windows 10 tarjotaan maksuttomana päivityksenä”, sanoo Microsoftin Windows
and Devices -liiketoimintaryhmän johtaja Terry Myerson. ”Windows 10:ssä kiteytyy visiomme henkilökohtaisemmasta tietojenkäsittelystä, joka
on luonnollinen, mobiili ja luotettava. Olemme yhdessä kumppaneidemme kanssa valtavan innoissamme saadessamme tarjota asiakkaille
kaikkien aikojen parhaan Windowsin, jonka avulla ihmiset ja organisaatiot ympäri maailmaa voivat tehdä asioita todeksi."

Windows 10: Kaikkien aikojen paras Windows

Windows 10 on nopea ja tuttu. Se tuo takaisin aloitusvalikon ja tapahtumaruudut, joista käyttäjä näkee aina välittömästi itselleen tärkeimmät
asiat. Windows 10 on kaikkien aikojen turvallisin Windows, joka sisältää parannuksia viruksilta, haittaohjelmilta ja tietojenkalastelulta suojaaviin
Windows Defender -tietoturvaohjelmaan ja SmartScreeniin. Windows 10 sisältää myös täysin uusia innovaatioita, kuten Windows Hello[2] -
teknologian, joka tuo nopean ja turvallisen vaihtoehdon salasanalla sisäänkirjautumiselle. Windows 10:n pitäminen ajan tasalla on myös
yksinkertaista, sillä maksuttomat päivitykset tuovat uusimmat ominaisuudet ja tietoturvapäivitykset laitteeseen sen elinkaaren ajan.

Windows 10 on henkilökohtaisempi ja sillä saa enemmän aikaan. Se tukee luonnollista vuorovaikutusta PC:n kanssa myös puheen, kynän ja
eleiden avulla. Windows 10 on suunniteltu toimimaan täydellisesti Officen ja Skypen kanssa. Käyttäjät voivat myös liikkua helposti sovellusten
välillä sekä organisoida tekemistään kohdistustoiminnon ja tehtävänäkymän avulla. Windows 10 tarjoaa monia innovatiivisia kokemuksia:

Uuden Microsoft Edge -selaimen avulla ihmiset voivat nopeasti selata, lukea, merkitä ja jakaa tietoa verkossa.
Integroitu Xbox-sovellus tuo Xbox-pelaamisen Windows 10:lle. Näin ystävät, pelit ja saavutukset kulkevat mukana Xbox Onessa ja
Windows 10 -laitteissa.
Continuum-teknologia optimoi sovellukset ja kokemukset erinomaisesti niin kosketus- kuin työpöytäkäytössäkin.
Henkilökohtainen digitaalinen assistentti Cortana[3] auttaa löytämään oikean tiedon oikeaan aikaan. Cortana on saatavilla valikoiduilla
kansainvälisillä markkinoilla nyt myös PC:ille ja tableteille, mutta ei Suomessa.
Oletussovelluksiin kuuluvat Valokuvat, Kartat, Microsoftin uusi musiikkisovellus Groove sekä Elokuvat & TV -sovellus, jotka tarjoavat
viihdettä ja helppokäyttöisyyttä. OneDriven avulla tiedostojen jakaminen ja ylläpito on helppoa kaikissa laitteissa.
Puhelimen oheissovelluksen avulla iPhone-, Android- ja Windows-puhelimet toimivat saumattomasti Windows 10 -laitteiden kanssa.
Windows 10 -tablettien uudet Office Mobile -sovellukset ovat saatavilla tänään Windows-kaupassa[4]. Liikkuvaan työhön suunnitellut
Word-, Excel- ja PowerPoint-sovellukset tarjoavat pienten tablettien kosketusnäytöille optimoidun kokemuksen. Digitaalisten
muistiinpanojen tekemistä tukee OneNote-sovelluksen täysi versio, joka on asennettu valmiiksi Windows 10:lle. Tulevat Office-
työpöytäsovellukset (Office 2016) sisältävät laajimman kokoelman toimintoja ammattimaiseen sisällöntuotantoon.  Näppäimistölle ja
hiirelle suunnitellut sovellukset optimoidaan suurille PC-näytöille, kannettaville sekä Surface Pro:n kaltaisille 2-in-1-tietokoneille.

Windows 10: Paras organisaatioille

Miljoonilta it-ammattilaisilta saatu palaute on muovannut Windows 10:n, joka on kaikkien aikojen laajimmin testattu Windows-versio. Windows
10 on valmis käyttöönotettavaksi yrityksissä ja julkishallinnossa. Ajantasainen teknologia-alusta auttaa organisaatioita suojautumaan
uudenlaisilta kyberhyökkäyksiltä, tarjoaa työntekijöiden rakastamia käyttökokemuksia ja mahdollistaa jatkuvan innovoinnin. Organisaatiot
voivat hallita päivitysten ajoitusta sekä valita eri työntekijäryhmille sopivat ominaisuudet ja toiminnot.

Windows 10:ssä on sisäänrakennettu yritystason tietoturva, jolloin asiakkaat voivat korvata salasanat turvallisimmilla vaihtoehdoilla, suojata
yritysdataa ja -identiteettejä, ja käyttää vain ohjelmistoja, joihin he luottavat. Uudet hallinta- ja käyttöönottotyökalut yksinkertaistavat
laitteistohallintaa, vähentävät kustannuksia ja mahdollistavat Microsoft Azure -pilven hyödyntämisen liiketoiminnan edistämisessä.

Windows 10:een on tarjolla huippusovelluksia

Uusi Windows-kauppa on avattu tänään ja se on alkanut ottaa vastaan uusia Windows 10 -sovelluksia. Windows-kauppa tarjoaa yhden helpon
paikan hankkia kaikkiin Windows 10 -laitteisiin suositut maksuttomat ja maksulliset sovellukset, pelit, elokuvat, TV-ohjelmat ja uusimman
musiikin. Microsoft auttaa pitämään laitteet turvallisena sertifioimalla kaiken Windows-kaupan sisällön. Netflixin ja Flipboardin kaltaisten
olemassa olevien Windows 8.1 -sovellusten lisäksi Windows-kauppa tarjoaa jatkuvasti uusia ja päivitettyjä universaaleja Windows-sovelluksia
ja pelejä, kuten Twitter, ”Minecraft: Windows 10 Edition Beta”, Hulu, iHeartRadio, USA TODAY, ”Candy Crush Saga” ja monia muita[5].

Helppo päivitys ja ensimmäiset laitteet nyt saatavilla

Windows 10:n päivittäminen on helppoa aidolle Windows 7- tai Windows 8.1 -PC:lle tai -tabletille . Päivityksen varanneille käyttäjille ilmoitetaan
tästä päivästä lähtien porrastetusti, milloin päivitys on valmis asennettavaksi. Yrityskäyttäjille Windows 10 on valmiina käyttöönotettavaksi, ja
elokuun ensimmäisestä päivästä lähtien myös volyymilisenssin omaavat organisaatiot voivat päivittää Windows 10 Enterprise - ja Windows 10
Education -versioihin.



Microsoftin jälleenmyyjät ovat valmiita auttamaan kuluttajia siirtymään Windows 10 -käyttäjiksi. Tämä joukko sisältää yli 100 000 koulutettua
kumppania ja kymmeniä tuhansia liikkeitä ympäri maailmaa. Suomessa asennuspalvelua tarjoavat Gigantti ja Expert. Maksuton päivitystarjous
tulee voimaan tänään, ja Windows 10 -ohjelmisto on laajasti saatavilla kaupoissa elokuun lopussa. Windows 10 -laitteita on saatavilla joissakin
kaupoissa jo tänään, ja paljon lisää laitteita tulee saataville tulevina viikkoina ja kuukausina. Lisätietoja Windows 10 -päivityksestä, uusista ja
yhteensopivista laitteista sekä sovelluksista on osoitteessa http://www.windows.fi.  Microsoftin puhelinpalvelu tukee Windows-käyttäjiä
numerossa 09 817 10 4 00.

Ihmiset ympäri maailmaa juhlivat Windows 10 -julkistusta tänään. Microsoft kannustaa ihmisiä jakamaan omat suunnitelmansa
#UpgradeYourWorld -aihetunnisteella ja äänestämään globaalia hyväntekeväisyysjärjestöä, jolle Microsoft antaa rahalahjoituksen. Lisätietoja
Upgrade Your World -kampanjasta on saatavilla osoitteessa http://www.windows.com/upgradeyourworld.

Lisätietoja medialle:

Tom Toivonen, Windows-liiketoimintajohtaja, Microsoft, tom.toivonen@microsoft.com, p. 050 342 9998

Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) tarjoaa mobiili- ja pilvivetoisen maailman parhaat teknologia-alustat ja tuottavuuden avaimet. Yhtiön
missiona on auttaa jokaista ihmistä ja organisaatiota tällä planeetalla saavuttamaan enemmän. www.microsoft.fi/uutisia

[1] Rajatun ajan voimassa oleva tarjous määritellyille ja alkuperäisille Windows 7 ja 8/8.1 -laitteille. Lisätietoja
http://www.windows.com/windows10upgrade.

[2] Windows Hello edellyttää erityistä laitteistoa, kuten sormenjälkilukijan, infrapunakameran tai muun biometrisen sensorin.

[3] Cortana on saatavilla julkistuksen yhteydessä valituilla markkinoilla. Käyttökokemus voi vaihdella riippuen maantieteellisestä alueesta ja
laitteesta.

[4] Asiakirjojen muokkaus Office-sovelluksilla edellyttää voimassa olevaa Office 365 -tilausta Windows 10 -PC:illä tai suuremmilla tableteilla.

[5] Jotkut sovellukset ja sisällöt myydään erikseen. Sovellusten ja sisällön saatavuus voi vaihdella riippuen maantieteellisestä alueesta ja
laitteesta.


