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Gratis virusbeskyttelse til danske Windows-brugere 
 

Den 18. februar bliver Microsofts gratis antivirusprogram Microsoft Security Essentials 

tilgængeligt på dansk. Den engelsksprogede udgave af MSE har foreløbig fået en flot 

modtagelse, bl.a. fordi det enkle program yder stærk beskyttelse af pc’en uden at tømme den 

for kræfter. 

 

Alt for mange danskere beskytter ikke deres private computere godt nok. Men med Microsoft 

Security Essentials er der ikke længere nogen undskyldning for at udsætte computeren for virus og 

anden ødelæggende software, som man kan risikere at hente ned fra nettet. Ifølge Lars Jacobsen, 

der er redaktør på pcworld.dk, er pris og besvær blandt årsagerne, når sikkerhedsniveauet falder:  

 

”De fleste nye computere bliver solgt med en gratis prøve på et antivirusprogram. Men når 

programmets prøveperiode ophører, skal brugeren registrere sig og som oftest betale for at 

programmet holdes opdateret. Det får mange computerejere til at se gennem fingre med 

sikkerheden. Andre er ganske enkelt ikke opmærksomme på, at prøveprogrammerne kun virker i 

en begrænset periode,” siger Lars Jacobsen. 

 

Microsofts mål med udviklingen af MSE har været at give private Windows-brugere en gratis, 

enkel og sikker virusbeskyttelse, som oven i købet fungerer, uden at brugeren lægger mærke til 

den. 

 

”Hos Microsoft ser vi det som en vigtig opgave at sørge for, at vores brugere kan føle sig sikre på 

internettet. Med Internet Explorer 8 og nu også MSE i dansk version kan vi give de danske 

Windows-brugere et rigtigt godt udgangspunkt for sikker og problemfri brug af nettet,” siger 

Mortimer Liebman, der er divisionschef for Windows i Danmark. 

 

MSE har været tilgængeligt på engelsk siden efteråret, og reaktionerne fra udlandet er positive. 

Uafhængige testcentre og internationale computermagasiner har givet det lille program gode 

anmeldelser og fremhævet det sikre forsvar mod malware og MSEs begrænsede belastning af 

computerens processorer.  

 



 

 

MSE beskytter mod virus, spyware og anden ødelæggende software, som computerbrugere 

uforvarende kan støde ind i på ondsindede hjemmesider rundt omkring på internettet.  

 

Windows-brugere kan allerede nu hente den danske udgave af Microsoft Security Essentials gratis 

på http://www.microsoft.com/security_essentials 

 

Se eksempler på internationale tests og anmeldelser af MSE her: 

 Januar, 2010: PC Advisor - Best Free Software  

 Oktober, 2009: ICSA Certification 

 September, 2009: Checkmark certification fra West Coast Labs 

 November, 2009: AV-Comparatives - Advanced + 

 

 

 

Fakta om Microsoft Security Essentials (MSE) 

 Gratis: MSE er gratis og hurtigt at hente direkte fra Microsofts hjemmeside  

 Ingen begrænsninger: Med MSE er der hverken beta eller begrænset prøveperiode. Brugeren 

får hele pakken i første omgang, og den holder sig automatisk opdateret 

 Up to date: MSE opdateres automatisk ved hjælp af Microsoft Update for at sikre beskyttelse 

mod de nyeste trusler  

 Intuitiv brugergrænseflade: MSE har ikke irriterende popups i utide og henvender sig kun til 

brugeren, når der er et reelt problem, der skal tages stilling til. Problemerne løses med et 

enkelt klik 

 Beskyttelse i realtid: Realtidsbeskyttelse betyder, at MSE uskadeliggør potentielle trusler, inden 

de har mulighed for at gøre skade på computeren 

 Dynamisk signaturtjeneste: MSE tjekker løbende mistænkelige filer ved at sammenholde dem 

med Microsofts konstant opdaterede liste over identificerede malwareprogrammer 

 Rootkit beskyttelse: MSE indeholder en række nye og forbedrede teknologier til at give 

yderligere forsvar mod rootkits og andre aggressive trusler. 

 Vurdering af programmers legitimitet: Det er frustrerende, når sikkerhedssoftware opfatter 

legitime programmer som malware. Det undgår MSE ved hjælp af en robust 

omdømmetjeneste, der identificerer legitim software 

 Småt men sikkert: MSE er et basalt antimalwareprogram, der ikke indeholder alle de samme 

indstillingsmuligheder og afrapporteringsfunktioner som de tungere programpakker. Derfor er 

MSE hurtigt at downloade og enkelt at sætte op og fylder kun ganske lidt på harddisken 

 CPU-begrænsning: CPU-begrænsning sikrer, at systemet respekterer de opgaver, brugeren 

ønsker at udføre, såsom åbning af filer eller browservinduer, indlæse søgeresultater og så 

videre 

http://www.microsoft.com/security_essentials
http://www.networkworld.com/news/2010/010810-microsoft-wins-pc-advisors-best.html?hpg1=bn
http://www.icsalabs.com/
http://westcoastlabs.org/checkmark/
http://www.westcoastlabs.org/
http://www.av-comparatives.org/images/stories/test/ondret/avc_report24.pdf


 

 

 Planlagte scanninger: Scanninger og opdateringer er planlagt til at køre, når computeren i 

øvrigt er inaktiv 

 Smart cache-lagring og aktiv hukommelses-swapping: MSE sørger for at signaturer, der ikke er 

i brug, ikke optager plads i den tilgængelige hukommelse. Det gør MSE venligere mod både 

ældre pc'er samt mindre computere som eksempelvis netbooks. 

 

 

For yderligere information kontakt: 

Signe Toftegaard Madsen, kommunikationschef, Microsoft 

tlf. 20 74 85 43, e-mail: signem@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. 
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