OS X: Oppdatere OS X og Mac App Storeapper

Lær hvordan du får programvareoppdateringer til OS X og apper fra
Mac App Store. I Mountain Lion bruker du Mac App Store til OS Xoppdateringer.

I Mountain Lion er det Mac App Store og ikke Programvareoppdatering-appen som sørger for
OS X-oppdateringer.

Varselmeldinger om at oppdateringer er tilgjengelig
Varselmeldinger i Mountain Lion informerer deg om at oppdateringer er tilgjengelig.



Klikk på "Detaljer" for å åpne Mac App Store og få detaljer om oppdateringene

som er tilgjengelig.


Hvis knappen finnes, klikker du på "Oppdater" for å installere
programvareoppdateringer.



Hvis knappen finnes, klikker du på "Omstart" for å installere
programvareoppdateringer som krever omstart.

Tips: Du kan avslå varselmeldingen ved å klikke på den og dra mot høyre.
Du kan se et merke som vises på App Store-symbolet i Dock med antall tilgjengelige
programvareoppdateringer.

Oppdatere programvaren
I tillegg til å klikke på "Oppdater" i en varselmelding kan du følge denne framgangsmåten for å få
de nyeste programvareoppdateringene til OS X og Mac App Store-apper.

Viktig: Hvis du deaktiverer Spotlight på oppstartsvolumet, vil noen oppdateringer kanskje ikke
vises.

1. Velg Apple ()-menyen > Programvareoppdatering… – Hvis du blir bedt om
det, oppgir du et administratornavn og -passord.

2. App Store åpnes og viser eventuelle programvareoppdateringer som er

tilgjengelig for OS X og Mac App Store-apper. OS X-oppdateringer vil stå

øverst på listen. Merk: Åpning av App Store ved å klikke på Dock-symbolet
vil bare vise oppdateringer til Mac App Store-apper.

3. Klikk på "Oppdater alle" for å installere alle tilgjengelige

programvareoppdateringer. Hvis du blir bedt om det, oppgir du

administratornavn og -passord, og deretter Apple-ID og passord.

4. Klikk på "Oppdater" for å installere programvareoppdateringer enkeltvis. Hvis
du blir bedt om det, oppgir du administratornavn og -passord, og deretter
Apple-ID og passord.

Følge med på framdriften ved installering av programvareoppdateringer
Når en programvareoppdatering har startet, vil følgende framdriftsindikatorer bli vist:


Den blå framdriftsindikatoren og nedlastingsstatistikk i App Store-appen



Den blå framdriftsindikatoren under Launchpad-symbolet i Dock Tips: Hvis
du vil at Launchpad-rammen skal vise nedlastingsstatistikk, holder du
markørpekeren over Launchpad Dock-symbolet.

Programvareoppdatering-panel i Systemvalg
Bruk Programvareoppdatering-systemvalgene til å tilpasse programvareoppdateringer.
Velg Apple ()-menyen > Systemvalg… > Programvareoppdatering.
Merk: Om nødvendig, klikker du på hengelåssymbolet nederst til venstre og oppgir et
administratornavn og -passord for å låse opp.



Søk automatisk etter oppdateringer – Marker i denne avkrysningsruten hvis

du vil at Mac-maskinen skal se etter oppdateringer automatisk.


Last ned nye oppdateringer i bakgrunnen – Marker i denne avkrysningsruten

hvis du vil at Mac-maskinen automatisk skal laste ned oppdateringer i
bakgrunnen, slik at de er klar til å installeres.


Installer systemdatafiler og sikkerhetsoppdateringer – Marker i denne

avkrysningsruten hvis du vil at Mac-maskinen skal installere systemfiler og
sikkerhetsoppdateringer automatisk.



Last automatisk ned programmer kjøpt på andre Mac-maskiner – Marker i

denne avkrysningsruten hvis du vil at Mac-maskinen skal laste ned apper (fra

Mac App Store) som du har kjøpt på andre Mac-maskiner.


Merk: Du vil se Apple-IDen du brukte til å logge deg på Mac App Store,
etter at du har logget deg på.



Du må være pålogget med en administratorkonto for å aktivere
automatisk nedlasting.



Vis oppdateringer eller Søk nå – Klikk på Vis oppdateringer for å åpne Mac

App Store og se eventuelle oppdateringer som er tilgjengelig. Klikk på Søk nå

for å søke etter oppdateringer.
Viktig: Du bør installere OS X-oppdateringer så snart som mulig.

For maskiner under garanti, dekkes all hardware feil av Apple.
Feil som skyldes fysisk skade, væske skade, og eller software, dekkes ikke av garanti.

Ellers gjelder følgende priser:
Test og Diagnose kr. 650,- eks mva påløper om enheten ikke ønskes reparert.
Dette gjelder også maskiner under garanti, som det ikke kan påvises hardware feil på.

Vi tar ikke ansvar for lagret informasjon som det ikke er tatt backup av. Kunden må selv sørge for dette. Ønskes
det backup av lagret data, eventuelt overføring til ny enhet, må dette opplyses ved innlevering, og det vil
påregnes ekstra kostand.

