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Installation af TeamViewer for privatpersoner
TeamViewer gratis uden at opgive private oplysninger. Du kan også bruge softwaren gratis i hjemmet til
privat brug. Du skal blot downloade og dobbeltklikke for at komme i gang og installere programmet til brug
for kun privat person. I forbindelse med opsætning /support af PC skal jeg venligst bede dig hente
programmet TeamViewer således at jeg kan få privat adgang til din PC således at jeg kan rette evt. fejl eller
installer nyt software på din computer efter aftale.
Sessionskryptering
TeamViewer anvender RSA 2048 offentlig/privat nøgleudveksling, AES (256 bit) sessionskryptering
slutpunkt-til-slutpunkt, vilkårlig adgangskode til engangsadgang det er derfor ikke mulig for mig at få en
kontakt til din PC uden din tilladelse efter installationen. Hvis jeg skal have kontakt til din PC en anden dag
efter aftale, kræver det et ny password for dig hver gang som jeg venligst skal have pr. telefon.
Efter at du har installeret programmet som bruger som brug for privatperson skal jeg venligst bruge dit ID
nummer samt din adgangskode. Din adgangskode er forskelligt fra gang til gang derved din private
sikkerhed for at kontakt til din PC kun er når du ønsker det.
Installationen af TeamViewer tager kun få minutter.
Installationen af nye sprogrammer og evt. rettelser på din computer kan ca. tage fra en ½ til en time.
Du vil under selve installationen kunne nøje følge det arbejde jeg er i gang med at udføre.
Det er meget vigtigt at der tages en fuld backup når dette arbejde er tilendebragt.

Send mig venligst en e-mail med dit private bruger ID samt din adgangskode og ring så venligst til mig på
Med venlig hilsen OZ9RH Robert Hæ Bredgade 56 7441 Bording
Tlf. 86862557 Mobiltelefon 40103798 E-mail robert@rhdata.dk
Setup fra hjemmeside http://www.oz9rh.dk/aktuelt.asp

https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_da.exe

TeamViewer og Premium -modellen
TeamViewer er den første software-løsning til fjernsupport, fjernadgang og online samarbejde. Faktisk så
mener vi, at det er den bedste, stærkeste og mest intuitive løsning på markedet, og mange analytikere,
industrieksperter og allervigtigst - vores kunder - er enige med os. Helt fra starten har der været gratis
adgang til TeamViewer til privat, ikke-kommerciel brug. Vi ønsker, at brugere over hele verden har fordel af
de muligheder, der er tilgængelige med TeamViewer. Vi ønsker, at vores brugere bliver helt fortrolige med
softwaren, og hvordan den fungerer, får tillid til den høje grad af sikkerhed og oplever de mange måder,
programmet kan anvendes på. Vi gør dette af mange årsager. Først og fremmest, så er anbefalinger, der er
baseret på personlige erfaringer, og dem som kommer fra venner og forretningsforbindelser, utrolig vigtige.
Vi sætter virkelig pris på dem. Dernæst så giver vores store brugerbase hele tiden feedback til os, så vi kan
forbedre vores software, så vi bedre kan imødekomme kundernes behov og forventninger. Kort sagt, så har
I nogle fantastiske idéer. Og endelig så tror vi dybest set på det at hjælpe mennesker og gøre verden et

bedre sted at være. Kald det god karma, men det er også godt for bæredygtig forretning. Desuden, så har vi
også venner og familie. Tak, fordi du bruger TeamViewer.

Download nogle af de allerbedste fotoprogrammer fra min hjememside.
Opdateret den 6-3-2018.

Download nogle af de allerbedste fotoprogrammer samt værktøj til Windows.
Jeg har samlet nogle af efter min mening verdens bedste gratis fotoprogrammer i en
Zip fil som jeg anvender til daglig som fotograf. Den pakkede fil indeholder ikke nogen
form for noget jeg skal sælge på nogen måde, og er fuldstændig fri for virus og
malware. Den pakkede fil er testet med 4 antivirus programmer og der ikke noget
snavs i filen. Er man til lidt større løsninger for fotografer er der Photoshop CC og
Lightroom FastStone.Paint.NET 4,3 PhotoFiltre Studio 10,.9.2 Picture-shark
vandmærke

Direkte link til filen
http://www.oz9rh.dk/filer/FOTOPROGRAMMER_2017.zip
Med de bedste venligst hilsner Robert Hæ.
Mobiltelefon 40103798

