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Het volgende onderwerp is ook al een probleem voor veel van de bezoekers aan Computer Club Voorburg.
Bij de aankoop van een nieuwe laptop stoppen de fabrikanten Windows vol met soms vervelende ongewilde software (Niet alles natuurlijk)
Maar software zoals Flashplayer om naar Youtube te kijken en bijvoorbeeld MSN Live messenger, dat laten ze weer weg.
Zal wel een reden hebben, van Flashplayer kan ik het wel begrijpen (ADOBE) maar MSN is van Microsoft?
De eerlijkheid gebied mij wel te melden dat in sommige versies van Windows er een snelkoppeling in het startmenu staat. 
 " MSN Messenger download "

Normaal zetten wij geen link-koppelingen naar de felbegeerde software, in plaats daarvan is het op onze helpdeks pagina's vaak te vinden via 
de afbeeldingen. Deze uitzondering maken we omdat Live Messenger downloaden via een zoekmachine levens gevaarlijk is.

Je hebt zo een vervelend (Virus aan je been) De virusscanner doet het niet omdat het eigenlijk geen virussen zijn maar software waarmee ze u 
wijs willen maken dat het systeem besmet is met meer dan 30 of zelfs 50 bedreigingen! Vaak is het foute software, ziet er uit als een 
virusscanner wat vervolgens het hele computersysteem onbruikbaar maakt. 

Dit is alleen te verhelpen door u aan te melden en een overeenkomst aan te gaan met de software makers die daar een forse vergoeding voor 
willen.

Ons advies is om hier niet op in te gaan omdat uw systeem besmet blijft met die vervelende software (ook al is deze na betaling slapende)
Volgend jaar melden zij zich weer met de jaarlijkse verlenging van het software pakket.
Bovendien bent u een besmettings bron voor vrienden enz. waarmee u in contact staat.
Laat uw computer\laptop in orde maken bij een specialist of ga naar een computerzaak. 

Verwijderen is bijna onmogelijk zeker voor een normale computer gebruiker. De software met de zogenaamde scanner is door een monteur wel 
met enige moeite te verwijderen.

Ik weet wel dat MSN bij Microsoft optionele updates staat maar 99% van onze vrienden niet.

Hieronder de snelkoppeling naar de Microsoft pagina met Live Messenger.  

<< http://www.microsoft.com/downloads/nl-nl/details.aspx?FamilyID=7044f719-612e-4336-8abf-f06632317891 >>

Deel 1: Download MSN

01 U bent op de juiste download pagina van Microsoft. Selecteer Downloaden 1.2 MB.
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02 Opslaan of Uitvoeren. Wij hebben gekozen voor opslaan.

03 Voorbereiden.

04 Kies zelf.
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05 Neem alleen wat u echt nodig heeft.

06 Wij hebben alleen MSN nodig voor deze Helpdesk Pagina.

07 Hier kunt u gaan genieten van 10 a 15 minuten koffie.
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08 Mooi.

09 ?

10 Selecteer eerst de voorkeuren in opties.
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11 Gebruik MSN alleen als u dat wilt. Dus automatisch opstarten uitvinken.
     Bent u klaar dan met de hand MSN opstarten. Startmenu daar staat de software met het msn icon.

12 Na het invullen van uw naam en wachtwoord krijgen we dit volledige scherm.
Rechts boven naast Postvak IN staat een klein pictogram.

     Druk dit in voor de compacte modus zonder boodschappen en bewegende banners.
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13 Gelukt. naast Postvak IN en het poppetje met groenkruis het icon voor volledige modus.

14 Veel chatplezier met deze laatste Windows Live Messenger van  Microsoft.
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Computer Club Voorburg
Van Barbansonstraat 88

2274 SP  Voorburg

mob: 0624 692 855

www.computerclubvoorburg.com

computerclubvoorburg@gmail.com
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