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Microsoft har udsendt Internet Explorer 7, der har fået en lang række forbedringer i forhold til sine 
forgængere - men desværre også enkelte tilbageskridt! 

Nye ting i Internet Explorer 7 
Her vil du finde en kort gennemgang af nogle af de nye ting, der kommet til i udgave 7. 

Nyt udseende  

 

Der opnået mere plads på skærmen til hjemmesider ved at gøre hovedet mere kompakt. Hvis man 
som vist her i eksemplet har Google og andre ting fremme, så ville der i de tidligere versioner ikke 
blive meget plads til overs til det væsentlige: hjemmesiden. 

Faneblade  

 

I den nye udgave af Explorer er der åbnet op for faneblade. De viser, hvilke hjemmesider man har 
åbnet adgang til. Her i eksemplet er det TV2 og DR. 

Hvor du før skulle klikke frem og tilbage mellem åbne hjemmesider kan du nu blot klikke på den 
ønskede side via fanebladet. I ovenstående eksempel kan man således hurtigt skifte mellem TV2 og 
DR, det er blot et klik med musen. 

Men der er andre nye ting. 

 

Fordelen forklares nok bedst med et konkret eksempel: Du besøger TV2’s hjemmeside og vil læse 
en bestemt artikel – her om Online butikker og du vil også lige checke vejret. Før skulle du klikke 
dig ind på en artikel, vente på den blev hentet, læse artiklen, klikke tilbage til forsiden, klikke ind på 
den næste artikel, vente på den blev hentet osv.  

Nu går du ind på forsiden, hold Ctrl-tasten nede, mens du klikker med venstre museknap på linket 
til en artikel, hver gang du klikker på et link, så oprettes der et faneblad. Du skal blot skifte 
faneblad, så ligger artiklen klar til dig. Ikke noget med ventetid eller klikken frem og tilbage. 

Der er dog begrænsninger i antallet af faneblade, der kan være aktive på samme tid. 



Side 3 af 6 
Internet Explorer 7 

 

Der er indsat to nye knapper i forbindelse med 
fanebladene. 

Her vises en liste over de aktuelle faneblade. 

 

Og her  kan man få dem at se i miniudgave.  

 

Du fremkalder hjemmesiden i fuld størrelse ved blot at klikke 

Nemmere søgning 

 

Du har fået et nyt søgefelt til højre for adressefeltet. Så fremover kan du søge via Live Search 
(Microsofts søgemaskine), Google eller en helt tredje søgemaskine - uden du først behøver at 
besøge søgemaskinens hjemmeside. Her er søgt på lumbago, det gav over 1,5 millioner sites. 

Klik på forstørrelsesglasset eller tryk på Enter-tasten 

Nemme nyheder 

Til venstre for fanebladene er der kommet to nye knapper.  

Den med det grønne kryds giver dig mulighed for at føje den aktuelle hjemmeside til dine 
foretrukne. 

Den gule stjerne fremkalder 3 muligheder. 

1.Favoritter. 
Det kendes fra ældre udgaver, nu skal men bare finde dem her. 
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2. Feeds 
Et feed, er et opdateret indhold, der udgives på et websted. Det bruges normalt til nyheder, men kan 
også bruges til distribution af andre typer digitalt indhold, herunder billeder, lyd eller video. Feeds 
kan også bruges til at levere lydindhold, som du kan lytte til på computeren eller MP3-afspilleren. 
Dette kaldes podcasting 

En af nyhederne i den seneste udgave af Explorer er, at du nemt kan følge med i nyheder på 
forskellige hjemmesider - uden du behøver at søge på hjemmesiden. Prøv at gå ind på Politikens 
hjemmeside. Du vil nu se, dette ikon skifter farve.  

 

 

Det fortæller, at hjemmesiden indeholder feeds/nyheder, og det er jo ikke så underligt, når det nu er 
Politiken, du er ind på. Klik på Feed-ikonet, og de seneste nyheder fremkaldes. Her i eksemplet er 
kun vist den første, der fortæller at strejken i SAS stoppe fredag. Der vises også, at der er 15 
nyheder i oversigten. De kan sorteres efter dato eller titel. 

 

Du abonnere på Feeds, så adgangen til dem fås direkte, som beskrevet under punkt 1 Favoritter. 

Kald de aktuelle Feeds frem ved at klikke på Feedsikonet.  

Så klikker du her,  

og vælger dette punkt. 

 

Under Favoritter vil Politikkens Feeds/nyheder nu være direkte tilgængelige. 

 

Du kan nu få Politikkens seneste nyheder direkte på skærmen uden først at skulle hente Politikkens 
hjemmeside frem. 
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3. I Oversigt er der en række valg, hvor man   
kan se de sider, der har været besøgt 
 
4. Med den grønne pil kan man fastlåse   
Favoritter i venstre side af skærmen. 
 
 

Bedre sikkerhed 

 

Internet Explorer har fået forbedret sikkerheden på en række punkter. Der er fx bedre beskyttelse 
mod angreb via ActiveX-objekter, der er beskyttelse mod crossside scripting, hvor fremmede kan 
udnytte en ellers troværdig hjemmeside til at angribe dig, og der er inkluderet et phishing-filter, der 
kan advare dig, hvis du kommer ind på en hjemmeside, der forsøger at lokke bankoplysninger eller 
andre personlige oplysninger ud af dig.  

 

Understøttelse af alle danske tegn 

 
 
Tidligere ville en adresse som denne blive afvist. I den nye udgave af Explorer, kan man godt 
benytte danske tegn, hvor man tidligere måtte skrive ae for æ, oe for ø og aa for å. Finder systemet 
selv ud af at omskrive de danske tegn. 

Bedre udskrivning af hjemmesider 
Hvor tit har man ikke ærgret sig over spildt papir og toner, når man skrev en side, hvor al teksten 
ikke kom med, fordi man havde glemt at udskrive i landskab-format. 

Det er nu muligt at skalere en side, så den f. eks. passer til papirets bredde. Du kan også nemt ændre 
på marginerne, så siden fx kan komme længere ud til kanten af papiret. 

Vælg Vis udskrift under menupunktet Filer, og lav de ønskede indstillinger. 
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Ting der er fjernet 
Der er også funktioner, der er fjernet fra Internet Explorer. Først og fremmest har du færre 
muligheder for at skræddersy værktøjslinjerne. 

I tidligere udgaver fik man , når man holdt musen over store billeder, det gør man 
ikke længere. Nu må man højreklikke på billedet for at gemme, udskrive kopiere m. m. 

Her får du fat i programmet 
Du kan hente den nyeste version på Microsofts danske hjemmeside, hvor du kan læse mere, få en 
rundvisning og hente programmet.  

Programmet fylder 14 MB, og det vil tage cirka 35 minutter at downloade det med et gammeldags 
modem. 

NB! Hvis du ikke kan kalde hjemmesiden frem direkte her fra vejledningen, så skriver du denne 
adresse http://www.microsoft.com/danmark/windows/ie/default.mspx i adressefeltet. 

 
Egne noter: 
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