Podpora Windows XP
a Office 2003 končí
8. dubna 2014!

Co znamená
ukončení podpory?

Jaká z toho
plynou rizika?

Jak se účinně
bránit?

Od 8. dubna 2014 již nebudou
vydávány bezpečnostní aktualizace
pro Windows XP a Office 2003.
V případě, že se v tomto produktu
objeví bezpečnostní chyba, která
může být zneužita útočníky,
společnost Microsoft nebude již
vydávat bezpečnostní aktualizace,
které by tuto chybu opravily
a znemožnily její využití.

• Vysoká pravděpodobnost nákazy počítače nežádoucím
softwarem, jako jsou viry nebo trojské koně, která
významně vzroste po ukončení podpory Windows XP.

Přejít na podporovanou
verzi moderního operačního
systému Windows a sady Office.

• Účinnost detekce některých typů útoků pomocí
antivirových programů významně klesne.
• Výrobci softwaru přestanou vydávat aktualizace svého
softwaru pro systém Windows XP.
• Krádež a zneužití identity, získání přístupu k datům nebo
přístupovým informacím k různým internetovým službám.
• Nově zakoupený hardware nemusí fungovat s Windows XP,
protože jeho výrobce již tento systém nepodporuje.

Koupit nový počítač
se systémem Windows
a dokoupit Office 2013 společně
s počítačem, nebo zakoupit
předplatné Office 365, které
pokrývá více zařízení jednoho
uživatele nebo rodiny.

Přechodem na nové verze
systému Windows a sady
Office získáte mnoho výhod:
• Vyšší bezpečnost operačního systému Windows
díky novým bezpečnostním prvkům.
• Rychlejší odezvu systému, delší výdrž na baterie
a možnost dělat mnoho běžných úkonů rychleji.
• Nové aplikace, které jsou součástí systému nebo
snadno dostupné v obchodě Windows Store,
s velkým množstvím aplikací zdarma.

www.ukoncenipodpory.cz

Proč systém Windows 8.1
• Rychlejší spouštění počítače.
• Snadné hledání přímo v počítači nebo na internetu.
• Nová úvodní obrazovka vás bude informovat o věcech pro vás důležitých.
• Rychlé a bezpečné procházení webu díky nové verzi Internet Exploreru 11.
• Online úložiště souborů OneDrive, které zajistí přístup k nejdůležitějším
dokumentům odkudkoli.
• Mnoho aplikací, které jsou součástí systému nebo snadno
dostupné v obchodě Windows Store.
• Uživatelské rozhraní uzpůsobené jak pro klávesnici a myš,
tak i pro dotykové ovládání.
• Větší bezpečnost systému díky novým bezpečnostním prvkům.

www.windows.cz
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