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A Windows 10-zel kapcsolatos kérdések, tudnivalók
A Windows 10 operációs rendszer 2015. július 29-én fog kereskedelmi forgalomba
kerülni.
A megjelenésétől számított 1 éven keresztül (2016. július 29-ig) a Windows 7 és
Windows 8.1 licenccel rendelkezők teljesen ingyen frissíthetnek a Windows 10-re.
Fut majd a jelenlegi gépemen?
Amennyiben a PC-je (notebookja) Windows 8.1-et futtat, akkor a Windows 10-zel is
elboldogul majd. Azoknak, akiknek egy korábbi Windows-verzió fut a gépén, az alábbi
paramétereknek kell megfelelniük:
• Processzor: 1 GHz vagy magasabb
• Memória: 1 GB (32 bit) vagy 2 GB (64 bit)
• Tárhely: 16 GB (32 bit) vagy 20 GB (64 bit)
• Videokártya: Microsoft DirectX 9-es verzióját támogató grafikus eszköz WDDMillesztőprogrammal
• Monitor felbontás: 1024 x 600
A részletes műszaki adatokról a leírás az alábbi linken található meg:
http://www.microsoft.com/hu-hu/windows/windows-10-specifications
A FORINT-Soft Kft. által forgalmazott programok futni fognak rajta?
Igen, az összes általunk forgalmazott program (Windows-os, DOS-os, 32 bites változat)
kompatibilis az új operációs rendszerrel, és fut is rajta! (Ahogy az alábbi képen is
látható.)
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Hogyan tudok frissíteni Windows 10-re?
Jelenleg még nem lehet frissíteni az új rendszerre, viszont lehetőség van lefoglalni az
ingyenes frissítést.
Ezt a tálcán megjelent új fehér Windows logóra kattintva tudjuk megtenni.

A megjelenő ablakban kattintsunk a ’Regisztráljon az ingyenes frissítésre’ feliratú
gombra.
Ha szeretnénk visszaigazolást kapni róla, akkor meg kell adnunk az e-mail címünket.
Ezek után már készen is vagyunk!

Új böngésző
A Microsoft egy teljesen új böngészővel áll elő, mely Microsoft Edge néven fog
elérhetővé válni. A cég alapoktól kezdve egy gyors, biztonságos és nem utolsósorban
szép, letisztult külsővel hívogató applikációt készített, ami rejt pár hasznosnak
ígérkező funkciót. A részletekért kattintson az következő linkre:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/preview-microsoft-edge-pc
Start menü
Visszatér a Start menü. Az új menüelem gyakorlatilag a régi megszokott menü és a
Windows 8-ban bevezetésre került kezdőképernyő (csempés felület) ötvözete. A régi
listákat új, élő csempékkel egészíthetjük ki, a kedvünk szerint.
Az új Start menü ismertetőjét az alábbi linken tekintheti meg:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/preview-new-start
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