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Windows biznesa grupas vadītāja

Windows 7
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“Es tikai vēlos, lai tas 
darbojas!”

“Vēlos tādu operētājsistēmu, kas paveic lietas 
ātrāk.‟‟

“Paveic manus ikdienas darbus 
un uzdevumus vienkāršāk.”

“Nestāstiet man par jaunajām iespējām! Tikai 
sakiet, kuras ir tās lietas, kas atvieglos man 

dzīvi?‟‟

“Man patīk doma, ka varēšu paveikt jaunas 
lietas, bet es nevēlos pavadīt stundām ilgu 

laiku, lai to apgūtu.‟‟
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Ikdienas darbus 

paveic ātrāk un 

vienkāršāk

Darbojas tā, kā Jūs 

vēlaties

Jaunas iespējas



Labāka veiktspēja

Ātrāka datora startēšana un 

izslēgšana

Ātrāka uzdevumu pārvalde

Uzlabots baterijas darbības 

laiks

Darbojas tā, kā Jūs vēlaties

“Vēlos, lai mans dators 
strādā un reaģē ātrāk.”



Windows 7 datora atmiņu izmanto vienmērīgi, 

neatkarīgi no atvērto logu skaita
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Atvērto logu skaits

Atmiņas izmantošanas salīdzinājums

Windows Vista 

Windows 7 Pre Beta

Preliminary data gathered on

Windows 7 pre-release builds

Darbojas tā, kā Jūs vēlaties



Baterijas darbības laiks palielināts (testu paraugs)

DVD Battery Life
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Windows Vista SP1 Windows 7 Pre-Beta
Preliminary data gathered on 

Windows 7 pre-release builds 

on sample of  test systems.

Darbojas tā, kā Jūs vēlaties



Ja darbojas ar Windows Vista, 

tad darbosies arī ar Windows 7

Jauns programmu savietojamības 

konfliktu novēršanas līdzeklis

Viegli veicami aplikāciju un iekārtu 

jauninājumi.

Uzlabota savietojamība

un vienkāršāka bojājuma 

novēršana

Darbojas tā, kā Jūs vēlaties

Plašāka savietojamība

“Visām manām 
aplikācijām un iekārtām 
jāstrādā ar šo datoru!”



Vairāk kontroles par uzstādījumiem

“Kad es izvēlos kaut ko darīt, 
negribu, ka man nepārtraukti 
pārjautā, vai esmu 
pārliecināts?”

Darbojas tā, kā Jūs to vēlaties

Retāki pārtraukumi



Jūsu stilam vairāk piemērotas  

personificējumu iespējas

“Man ir īpašas vajadzības darbā 
ar datoru un es vēlos plašu stilu 
izvēli .”

“Man patīk, ka mans dators 
atspoguļo manu personību.”

Darbojas tā, kā Jūs to vēlaties

Atspoguļo Jūsu stilu



Lielāka, pielāgojama uzdevumjosla ar 

priekšskatījumu

Pārvietošanās uz dokumentiem, uzdevumiem, 

programmām ātrāka ar Jump Lists (“Izlecošais 

saraksts”). 

“Palīdzi atrast 
manus failus 
ātrāk”

Ikdienas darbus paveic ātrāk un vienkāršāk

Vēl intuitīvāka navigācija 



“Izveidot mājas tīklu un koplietot  dokumentus, 
fotogrāfijas, mūzikas failus, ierīces ir tik grūti. „‟

Vienkāršā uzstādīšana

Vienkārša failu koplietošana starp vairākiem 

datoriem

Viens solis, lai koplietotu printeri

Vienkārša drošības kontrole

Ikdienas darbus paveic ātrāk un vienkāršāk

Vienkārša mājas tīklošana

Mājas grupa/ 

HomeGroup



Darbojas tā, kā Jūs vēlaties

Iekārtu izvēle



Saņem vairāk ar intuitīvu un vienkāršu 

piekļuvi iekārtu statusam, izvēlēm un 

uzdevumiem.

Iekārtu kaskāde

Piekļūt vienuviet visām 

pievienotajām iekārtām. 

“Man tiešām nav zināms, kādas iespējas 
ir visām manām iekārtām?”

Ikdienas darbus paveic ātrāk un vienkāršāk

Uzlabots darbs ar iekārtām

Iekārtas un printeri

Note: implementation dependent

on device manufacturer



Ikdienas darbus paveic ātrāk un vienkāršāk

Uzlabota iekārtu pārvalde

Note: implementation dependent

on device manufacturer



“Es tik daudz laika pavadu internetā, 
Vēlos ātrāk sameklēt sev aktuālo 
informāciju.”

Meklēt, iepirkties, atrast kartē, tulkot – tikai ar 

vienu klikšķi.

Vienkāršāk sekot aktuālākajai informācijai 

internetā

Ikdienas darbus paveic ātrāk un vienkāršāk

Ātrāka interneta pārlūkošana ar IE8



Windows Touch uzlabota rokraksta 

atpazīšana piedāvā jaunu un tiešu 

vadības iespēju.

Jaunas iespējas

Izvēles iespēja, kā Jūs strādājat ar savu datoru

“Vienkārši pieskaroties 
ekrānam, vairāk intuitīvi un 
tieši darbojaties ar savu 
datoru.”

Note: Touch capability is dependent

on PC hardware capability



Atskaņo savu mūzikas, video 

kolekciju vienkārši uz savas mājas 

tīkla iekārtām. Piekļūsti savām 

mēdija  kolekcijām no jebkura mājas 

datora.

“Mana mūzika, fotogrāfijas, un video izkaisīti starp 
vairākiem datoriem.  Tiem grūti piekļūt no mana otra 
datora. ”

Jaunas iespējas

Vienkārši baudi savu mūziku, skaties fotogrāfijas, video gandrīz no 

jebkuras vietas.




