
Microsoft lancerer Windows 8
Fra d. 26. oktober kan danske brugere købe sig en ny Windows 8-pc. Med Windows 8 har Microsoft genopfundet verdens mest
benyttede styresystem, så det er optimeret til både touch samt mus og tastatur – og som giver adgang til tusindvis af nye apps.
Windows 8 giver brugeren anvendeligheden fra en tablet og funktionaliteten fra en pc - i ét styresystem. Hvis man vil opdatere
sin eksisterende Windows-pc til Windows 8, kan det gøres online for 229 kr. 

Microsoft lancerer i dag Windows 8 i over 140 markeder på 37 sprog verden over, og sparker dermed gang i udbuddet af helt nye tablets og
pc’er. Med lanceringen af Windows 8 åbner Microsoft også op for en ny Windows Store med tusindvis af apps til Windows 8 og Windows RT,
som brugeren kan downloade og få adgang til direkte fra den nye, karakteristiske startskærm.

”Med Windows 8 har vi gentænkt og moderniseret verdens mest benyttede styresystem. Om du bruger en tablet eller en pc, om du er på
arbejde eller holder fri, så giver Windows 8 dig en kompromisløs oplevelse, der imødekommer alle dine behov. Med Windows 8 kan vi
præsentere den mest personlige Windows til dato,” siger Martin Thorning Hansen, divisionschef for Windows hos Microsoft i Danmark.

Hvis du logger på Windows 8 med en Microsoft-konto får du adgang til dine filer, billeder, personer og indstillinger, uanset hvilken
Windows 8-pc, du logger på. Du får mulighed for at gemme og tilgå information i skyen samt adgang til en lang række tjenester
som Xbox Music, Skype og meget andet.

Windows 8 i forskellige udgaver til forskellige behov

Det nye styresystem fås i en Windows 8- og en Windows 8 Pro-version til forbrugere. Derudover kommer Windows RT, der er det nyeste
familiemedlem i Windows-familien. Windows RT er præinstalleret sammen med Office på udvalgte tablets.

Windows 8 betyder også helt nye muligheder for erhvervslivet. Windows 8 Enterprise giver medarbejdere bedre mulighed for at være
produktive på farten gennem Windows To Go, DirectAccess og BranchCache. Sikkerheden er helt i top med sikkerhedsfunktioner som
BitLocker og AppLocker.

Priser og tilgængelighed

Hvis man har en pc med Windows XP SP3, Vista eller 7, kan man opgradere til Windows 8 Pro for 229 kr. Har man købt en Windows 7-pc efter
d. 2. juni i år og inden d. 31. januar 2013, kan man opgradere til Windows 8 Pro for kun 119 kr. Ønsker man en dvd med Windows 8 Pro-
opgraderingen koster den 449 kr. og kan købes hos større forhandlere af pc’er og pc-tilbehør. Der medfølger 90 dages supportperiode fra
Microsoft på alle opgraderinger.

Forbrugere kan læse meget mere om Windows 8 her.

Mere information

Billeder og screenshots kan downloades fra Microsoft News Center.
Videoer om Windows 8 kan ses her.
Samlet pressekit kan hentes her.

For yderligere information og for at teste Windows 8, kontakt kommunikationsrådgiver Mette Schønnemann på tlf.: 51 57 82 70 eller på a-
mettsc@microsoft.com.

Om Microsoft Microsoft (Nasdaq "MSFT"), der blev grundlagt i 1975, er ledende inden for software, serviceydelser og løsninger, som gør det
muligt for brugerne og virksomhederne at udnytte deres fulde potentiale.


